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Abstract 

Work is not considered as the main target of human activity, it is also one of his principal daily life’s preoccupation bacause it gives both 

of people and organisation a large and unexpected opportunities. In fact, it assures to everyone a full success and a perpetual continuity, 

so that he can reach his goals, Each one of us has to be identified to his job to concretisize his human dimension and his social status 

and integration. As far as the organisation is concerned, work contributes to the establishment of it’s savoir-faire culture, through many 

original reasons such as success, growth development and competition, so what are the adequate criteria to evaluate work’s values and 

what is the commitment’s impact regarding these values and how to apply the mecanism’s values on our job’s life. The answer to these 

issues can define the whole network’s concepts in order to improve this debate based on work, work’s values and commitment.
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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

ملخص

يشغل العمل حيزا واسعا من النشاط اإلنساني وهو يمثل أحد أهم االهتمامات األساسية في الحياة اليومية. 
فالعمل هو عصب الحياة وشريانها، ألنه يفتح أفاقا واسعة على جميع الدروب سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة 
للمنظمة؛ فيضمن بذلك لكال الطرفين -على حد السواء- االستمرار والنجاح وتحقيق األهداف والمبتغيات. 
فعلى مستوى الفرد، فبالعمل تتحقق هويته وذاته وإنسانيته ومكانته االجتماعية كما يتحقق اندماجه االجتماعي 
وكينونته، أما على مستوى المنظمة فبالعمل أيضا تترسخ ثقافتها التنظيمية كما يتحقق نجاحها وديمومتها 
في ظل االنتعاش والرقي والتطور والمنافسة. فما هي المعايير المحددة لقيم العمل وما هي مكانة االلتزام من 
هذه القيم وما هي آليات وطرق ترسيخ هذه القيم في حياتنا العملية؟  من خالل هذه التساؤالت –مجتمعة- 
يمكن تحديد مجموعة متكاملة من المفاهيم من أجل إثراء المناقشة حول الموضوع نعرضها في: العمل، قيم 

العمل وااللتزام.
الكلمات الدالة : القيم، العمل، اإللتزام.                              
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مقدمة

غاية  فالعمل  واجملتمع،  الفرد  حياة  يف  كبرية  أهمية  للعمل 
إنسانية، وواجب اجتماعي، وإذا تأملت ما حولك يف هذا الكون 
ستجده يعمل، فكل األجرام السماوية ال تتوقف عن احلركة 
والدوران حلظة واحدة يف أفالكها، وكذا كل الكائنات احلية 
وبالكاد  دبيبها  نسمع  نكاد  ال  واليت  النملة،  مثل  أصغرها  حتى 
نراها ال تكل وال متل وال تتوقف عن العمل. واإلنسان ال ميكن 
أن خيرج عن نواميس الكون إذ نراه جيد ويكد باستمرار، فمن 
ويضطلع  احل��ي��اة،  يف  وج��وده  عن  اإلن��س��ان  يعرب  العمل  خ��الل 
برسالته السامية اليت أنيطت به يف هذا الكون. وتشهد احلضارة 

كبرية  واخرتاعات  متطورة  صناعات  العمل-  -نتاج  احلديثة 
مناحي  مجيع  تغيري  يف  دوم��ا  تساهم  متواصلة  واكتشافات 
فاألسباب  وامل��ع��م��ورة.  الطبيعة  مظاهر  م��ن  وك��ث��ري  احل��ي��اة 
ألن  والتدبري  والكد  والسعي  "احلركة  من  بد  فال  مهيأة  إذن 
احلركة ناموس للحياة والسعي نوع من أنواع احلركة وهو 

ناموس البقاء واالرتقاء والعمل خامتة السعي")1( . 
ف���ال���ع���م���ل ه����و ف���ع���ل ث���ق���ايف ي��ص��ن��ف��ه ال���س���وس���ي���ول���وج���ي���ون 
واألنثروبولوجيون يف خانة الضرورات املشتقة للثقافة. فثقافة 
املميز  الطابع  يشكل  الذي  اخلفي  وبعدها  روحها  هي  املنظمة 
لشخصيتها التنظيمية يف بيئة تعج بالتنظيمات على اختالف 
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بعصر  يسمى  العصر  ه��ذا  أص��ب��ح  حتى  وأش��ك��اهل��ا  نشاطاتها 
جماالتها.  اختالف  على  الواسع  وانتشارها  لكثرتها  التنظيمات 
وهذا ما يدل على أن مفهوم العمل يف حد ذاته مرتبط ارتباطا 
أن  اعتبار  على  إف��رازات��ه��ا  وخمتلف  املنظمة  بثقافة  وثيقا 
واالعتقادات  القيم  من  مزجيا  جمملها  يف  متثل  األخ��رية  هذه 
أعضاء  فيها  يشرتك  ال��يت  والتوقعات  واملعاني  واالف��رتاض��ات 
املنظمة ويستخدمونها يف توجيه سلوكاتهم وحل مشكالتهم، 
واألخالقي  القيمي  اإلط��ار  متثل  جمتمعة  العناصر  هذه  فكل 
بيئة  األط��راف يف  التعامل مع خمتلف  املعتمد يف  والسلوكي 

العمل. 
تطور مفهوم العمل

لقد خلق اهلل اإلنسان وزوده بدوافع حب احلياة ومتعتها وجعل 
لتلك احلياة أهدافا تدور حول إشباع احلاجات اإلنسانية. فمنذ 
بدء اخلليقة كان هم اإلنسان األول موجه حنو احلصول على 
واهتماماته  وجهوده  وقدراته  طاقاته  كل  فكانت  اليومي  قوته 
األخذ  يف  يتمثل  وحيد   صوب  وحنو  واحد  اجتاه  حنو  موجهة 
بأسباب الرزق اليومي الذي يكفل له البقاء واالستمرار ويضمن 

له العيش يف كنف هذه احلياة كفرد ونوع. 
وملا كانت الطبيعة صعبة للغاية حيث مل تكن دائما تفي بتلبية 
احتياجاته وكانت مصادر الرزق نادرة وغري كافية، فكان كل 
لسد  يبذله  الذي  وجهده  سعيه  قدر  رزقه  على  حيصل  إنسان 
احتياجاته مبا منحته له الطبيعة القاهرة من خريات وتهديدات 
يف آن واحد، ودون أن يعتمد على غريه من بين البشر )2( . هذا إن 
دل على شيء إمنا يدل على أن ظاهرة العمل مالزمة لإلنسان 
منذ فجر التاريخ ما يوحي بأن العمل حيتل مكانة ال تضاهيها 
أية مكانة أخرى يف احلياة البشرية فهو عماد احلياة وأساسها. 

فالعمل ظاهرة إنسانية قدمية، عاشها وعايشها اإلنسان والزمته 
ومين بها يف هذه املعمورة منذ بدء اخلليقة. فالعمل شرط أولي 
الكائنات  عن  نفسه  اإلن��س��ان  رف��ع  وبفضله  اإلنساني  للوجود 
الطبيعة  نتاجات  تستخدم  األخرية  ألن هذه  وعاملها  احليوانية 
أغراضه  خت��دم  الطبيعة  جيعل  اإلنسان  أن  حني  يف  اجلاهزة 
بفضل عمله ويغريها وخيضعها حلاجاته؛ فهو بهذا بعدما كان 
إذ يقول جل  للوجود أصبح مصدرا لإلبداع واالخرتاع.  مصدرا 
حيث  فتشقى".  اجلنة  من  خيرجنكما  "ال  آدم:  خماطبا  جالله 
يدل لفظ "تشقى" على أن اإلنسان جمرب ال خمري على العمل 

والشقاء يف هذه احلياة. 
لقد احتل مفهوم العمل حيزا كبريا يف فكر الفالسفة واملفكرين 
والعلماء الذين انصبت أفكارهم على الرغبة يف التغري باإلصالح 
وذلك منذ أقدم عصور التاريخ اإلنساني. هذا إن دل على شيء 
كظاهرة  العمل  حيتلها  ال��يت  األهمية  م��دى  على  ي��دل  فإمنا 
بها  يتميز  أساسية  مسة  أنه  اعتبار  على  واجتماعية  إنسانية 
ميثل  ألنه  اإلنسانية؛  اجملتمعات  كل  يف  واجلماعات  األف��راد 
األنشطة  كافة  حوله  ت��دور  ال��ذي  اليومي  السلوك  مظاهر 
الصدارة  على  ه��ذا  ي��دل  كما  برمته.  اجملتمع  يف  اإلنسانية 
الباحثني  أقالم  العديد من  أسال  العمل كمفهوم  اليت حيتلها 

واملفكرين للتعمق يف دراسته من مجيع النواحي. 
واهتم هؤالء بتحليل معنى العمل يف خمتلف العصور التارخيية 
ويف مدى ارتباطه بالبناء االجتماعي بدءا من العصور اليونانية 
أشكاال  احلياة  أخذت  فقد  املعاصرة.  اجملتمعات  حتى  القدمية 
متعددة من التطور فإذا رجعنا إىل التاريخ من سياق االستنارة 
لوجدنا خري شاهد على تلك احلضارات البشرية القدمية قدرة 

اإلنسان على العمل واجلد والكد والكفاح واإلبداع.
بإجياز سنحاول استعراض معاني العمل عرب العصور التارخيية 
املختلفة واليت تبلورت حول حتديد مفهوم العمل وتطوره عرب 

العصور واحلضارات )3(:
ففي احلضارة اليونانية واليت اعتربت من أقدم احلضارات منذ 
القرن اخلامس قبل امليالد كان العمل ينطوي على مظهرين ال 
ثالث هلما هما على التوالي: منط العمل اليدوي ومنط العمل 
العقلي. فاجملتمع اليوناني قام على أساس طبقي حيث انعكس 
مستوى  يف  الزراعي  العمل  إىل  فنظروا  العمل  منط  على  هذا 
أكثر ارتقاء من األعمال اليدوية الثقيلة واليت كانت الغالبية 
العظمى من الرقيق تعمل بها كأعمال املناجم والصناعة بهدف 
الثروة يف اجملتمع أما العمل العقلي كان مقتصرا على  زيادة 
طبقة احلكام والفالسفة. فلعل نظرة اليونانيني إىل العمل وفق 
هذا اإلسقاط ترجع إىل نظرتهم إىل أن العمل اليدوي فرض 

من اآلهلة على بين البشر للتكفري عن خطاياهم.  
القدمية  الرومانية  العصور  العمل مل يتغري كثريا يف  ومعنى 
عما كان عليه يف العصور اليونانية القدمية حيث ربطوا بني 
هذه  أن  باعتبار  اجملتمع  يف  الثروة  وب��ني  العمل  إىل  نظرتهم 
األخرية وسيلة الستغالل املوارد املوجودة يف اجملتمع وهي أيضا 
وسيلة لالكتفاء الذاتي والرضا النفسي للجماعات واألفراد يف 
األول يتمثل يف  أنواع للعمل؛  اجملتمع وبذلك ميزت بني ثالث 
العمل الزراعي والثاني يف األعمال الصناعية الكبرية والثالث يف 

العمل العقلي.
بهذا ميكننا القول أن اجملتمعات اليونانية والرومانية ميزت بني 
الطبقة الثرية اليت حيق هلا ممارسة العمل العقلي وبني طبقة 
اليدوي  بالعمل  وتقوم  األوىل  الطبقة  خدمة  يف  تعمل  فقرية 
مبختلف أشكاله. هذا ما يوحي بأن مفهوم العمل ارتبط ارتباطا 

وثيقا باجملتمع الطبقي ومبفهوم الطبقية.  
وامتدت هذه النظرة إىل العربانيني يف النظر إىل العمل باملفهوم 
الشاق، فاإلنسان يف نظرهم ال جيد الغذاء ميسرا مثل احليوانات 
على  احلصول  بهدف  العمل  يف  يشقى  أن  عليه  بل  والطيور 
احتياجاته ومتطلباته من مأكل وملبس ومسكن لذلك كان 
به  العمل يف نظرهم ميثل ضرورة شاقة ويعترب تكفريا يكفر 

اإلنسان عن خطيئة أسالفه وآبائه وليهذب به ذاته املفقودة. 
ولقد اتبعت التقاليد املسيحية األوىل املنظور العربي يف النظر 
عن  به  ليكفر  اإلن��س��ان  على  اإلل��ه  فرضه  كعقاب  العمل  إىل 
النظرة  هذه  صبغت  املسيحية  الديانة  أن  إال  أسالفه،  خطيئة 
السلبية بإضافة إجيابية حيث اعتربت العمل ضرورة أساسية 
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فريسة  اإلنسان  يكون  وبدونه  ال��روح  وصحة  اجلسد  لصحة 
سهلة وطازجة للخرافات والعادات غري املرغوبة ومن هنا نظرت 
للعاطلني  املسيحي هو توفري فرص عمل  اإلخاء  أن واجب  إىل 
وإذا ما رفض اإلنسان العمل كان من واجب اجملتمع إبعاده عن 
حياة اجلماعة حتى ال يؤثر فيها. ضف إىل ذلك أن املسيحية 
مل تربط معنى العمل بالعائد املادي ألنها اعتربت حب املال هو 

األساس يف ظهور الشرور واآلثام اليت تعاني منها البشرية. 
وميكن أن نلمس بعدها تغريا واضحا يف مفهوم العمل مع ظهور 
احلركات الكاثوليكية الدميقراطية واليت عرفت باالشرتاكية 
الكاثوليكية أو االشرتاكية املسيحية حيث اجته منظور العمل 
اعتباره  وإىل  اإلنساني،  التقدم  مظاهر  لكل  أساسا  اعتباره  إىل 
واجب جيب ينبغي أن تكفله كافة القوانني املقدسة كضرورة 
ترتتب على حق احلياة. ومعنى هذا أن العمل كمفهوم ال ينظر 
يسعى  الذي  باهلدف  ارتباطه  يف  وإمنا  مستقلة  كحالة  إليه 
النظر إليها على  إليه ومثله يف ذلك مثل احلياة اليت ال ميكن 

أنها غاية وإمنا وسيلة لتحقيق غاية أمسى يف احلياة ذاتها. 
وأما عن مكانة العمل يف اإلسالم فيعترب القرآن الكريم والسنة 
مبثابة  األخ��رى-  احلياة  ش��ؤون  ويف  الشأن  ه��ذا  –يف  النبوية 
دستور حيدد مدى ارتباط العمل بالدين وباحلياة االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية وبكافة املعامالت اإلنسانية. فالقرآن 
الكريم حث على العمل وقد أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل بالعمل، 
بالعمل  الناس  أم��ر  اإلس��الم  إن  بل  احلياة،  شئون  يف  واجل�د 
الةُ فَانَْتِشُروا  والسعي يف طلب الرزق بقوله تعاىل:�فَِإَذا قُِضَيِت الصَّ
َ َكِثرًيا لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن �  ِ َواْذُكُروا اللَّ ِف اأَلْرِض َوابَْتُغوا ِمْن فَْضِل اللَّ
لَُكُم  َجَعَل  َّ��ِذي  ال �ُهَو   : أيضا  وق��ال   )10 اآلي��ة  اجلمعة  )س��ورة 
النُُّشوُر  َوِإلَيِْه  ِرْزِقِه  ِمْن  َوُكلُوا  َمَناِكِبَها  ِف  فَامُْشوا  َذلُوال  اأَلْرَض 

� )سورة امللك اآلية 15( 
وملا كان العمل يف ديننا احلنيف مقدسا جعل رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم أفضل أنواع الكسب ما كان بعمل املرء وكده، 
يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: َما أََكَل أََحٌد َطَعاًما َقطُّ 
َلم َكاَن  ِ َداُوَد َعلَيِْه السَّ نَِبَّ اللَّ يَْأُكَل ِمْن َعَمِل يَِدِه َوِإنَّ  ا ِمْن أَْن  َخْيً

يَْأُكُل ِمْن َعَمِل يَِدِه)4( .
على  بالتأكيد  الشريفة  النبوية  األح��ادي��ث  وعنيت  كذلك 
قيمة العمل من خالل املعامالت اإلنسانية سواء منها معامالت 
اإلنسانية،  الكائنات  أو مبعامالته مع غري  اإلنسان  اإلنسان مع 
بل جعلته الشريعة ضربا من ضروب العبادة اليت تكون يف سبيل 
ُبوا  فََتَعجَّ َرُجٌل  ِبِهْم  َمرَّ  قال:  عنهما  اهلل  رضي  عمر  ابن  فعن  اهلل 
الذي أصابه يف  التعب واإلرهاق  َخلِْقِه )أي تعجبوا من شدة  ِمْن 
ِبَّ صلى الل  ِ ، فََأتَُوا النَّ عمله(، فََقالُوا : لَْو َكاَن َهَذا ِف َسِبيِل اللَّ
ِبُّ صلى الل عليه وسلم : ِإْن َكاَن يَْسَعى َعلَى  عليه وسلم ، فََقاَل النَّ
َولٍَد  َعلَى  يَْسَعى  َوِإْن َكاَن   ، ِ فَُهَو ِف َسِبيِل اللَّ َكِبَييِْن  أَبََويِْه َشيَْخْيِ 
ِف  فَُهَو  لُِيْغِنيَها  نَْفِسِه  َعلَى  يَْسَعى  َكاَن  َوِإْن   ،  ِ اللَّ َسِبيِل  ِف  فَُهَو  ِصَغاٍر 
أو من يعوهلم  العمل ينتفع به هو  ، أي ما دام هذا    )5(  ِ َسِبيِل اللَّ

فهو يف سبيل اهلل.
والعقاب  والثواب  بالعبادة  العمل  اإلسالمي  الدين  ربط  كما 

من  ن��وع  الشريف  فالعمل  االجتماعي.  والتكافل  وبالتضامن 
العبادة والتقرب إىل اهلل، فإن العامل يستجيب من خالل عمله 
ألوامر اهلل تعاىل، وينهض برسالته يف الكون، وبالتالي جيب أن 
يؤديه بكل إخالص، كما يؤدي صالته بكل تبتل وخشوع، كما 
جيب أن يؤديه ما دام غريه ينتفع به سواء كان فردا من أفراد 
اجملتمع أو حتى واحدا من املخلوقات، فعن َأَنَس ْبَن َماِلٍك َقاَل: 
َوِبَيِد  اَعُة  السَّ ِإْن َقاَمْت  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ  قال 
أََحِدُكْم فَِسيلٌَة فَِإْن اْسَتَطاَع أَْن ال يَُقوَم َحتَّى يَْغِرَسَها فَلَْيْفَعْل )6(  ، 
وهذا دليل على قيمة العمل وأنه مرغوب فيه لذاته ال لنتائجه 
فقد أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بالغرس حني قيام الساعة 
رغم أن املقام مقام فناء وال أحد سيعيش بعد هاته اللحظات فلم 
الغرس والبذر؟ واجلواب: ألجل العمل ثم العمل ثم العمل ألنه 

عبادة حبد ذاته.
ومن أبرز القيم اخلاصة بالعمل واليت خصها الدين اإلسالمي 
له  يكتب  حتى  األكمل  الوجه  على  العمل  اجن��از  وهو  اإلتقان 
النجاح واالستمرارية حيث قال صلى اهلل عليه وسلم: " إن اهلل 
حيب من العامل إذا عمل أن حيسن )7( "  بل أكثر من هذا جند 
أن اهلل عز وجل قد علم وأوحى لسيدنا داوود كيفية الصناعة  
حينما كان يصنع الدروع بيديه، ويف هذا داللة على أن تعليم 
اهلل عز وجل له كيفية الصناعة إمنا ُقِصد منه حتقيق عمل 
ْر ِف السرد 

ِّ
متقن يقول تعاىل: � َوأَلَنَّا لَهُ احلديد أَِن اعمل َساِبَغاٍت َوَقد

10(، يقول املفسر حممد األمني  � )سورة سبأ جزء من  اآلية 
الشنقيطي موضحا هذا املعنى: ومراده بالزرادة : ناسج الدرع 
نسجك  ف  واملسامي  احللق  اجعل  أي   " السرد  ِف  ْر 

ِّ
َوَق��د  " وقوله 

لئل  دقيقًا  املسمار  جتعل  فل  متناسبة.  بأقدار  ال��درع 
غلظًا  غليظًا  جتعله  وال   ، ببعض  احللق  بعض  يشد  وال   ، ينكسر 
اإلدارة  أن علم  اإلش��ارة إىل  . وجتدر    )9( احللقة"  فيفصم  زائ��داً 
احلديثة أصبح يركز اآلن على مفهوم اجلودة والنوعية كما 
فاإلتقان  بالعمل.  االلتزام  مفهوم  على  حاليا  يركز  وأصبح 
كأعظم قيمة خصها اهلل تعاىل بإجناز األعمال يقابلها حديثا 

االلتزام. 
ولقد رفع اإلسالم من قيمة العمل وقيمة العامل على حد سواء؛ 
ومل يقلل من قيمة أي عمل مادام شريفا فالعمل شرف يضمن 
لإلنسان سعادته، وحيافظ على كرامته لذا وجب احرتام كل 
األعمال دون استثناء، ألن اجملتمع يف حاجة ماسة إىل األعمال 
كلها هينها ورفيعها ولو كان هذا العمل ال يدر رحبا كبريا 
املهم أنه عمل يتشرف به اإلنسان وحيفظ به ماء وجهه، وقريب 
ذلك  مع  وسلم  عليه  اهلل  صلى  للنيب  ح��دث  ما  املعنى  ه��ذا  من 
الفقري، فقد جاء يف احلديث : � ألَْن َيَْتِطَب أََحُدُكْم ُحْزَمًة َعلَى 
هلذا  ونتيجة  َيَْنَعُه�،  أَْو  فَُيْعِطَيُه  أََحًدا  يَْسَأَل  أَْن  ِمْن  َخْيٌ  َظهِْرِه 
انغرست يف قلوب املسلمني فكرة وثقافة العمل ولو كان منبوذا 
وغري مستساغ عند بقية أفراد اجملتمع، فنجد العامل البسيط 
يفتخر بعمله ويتشرف به رغم احتقار غريه به، ولعل  ما حدث 

لألصمعي حني رأى عامال ينقل اجلرار على كتفيه يقول:
 وأكرم نفسي أنين إن أهنتها          وحقك مل تكرم على أحد بعدي
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عن  وأستغين  نعم  فقال:  ه��ذا؟  مبثل  مت  تكرَّ األصمعي:  فقال 
سفلة مثلك،  ثم قال منشدا:

           لنقل الصخر من قلل اجلبال          أحب إلي من منن الرجال
            يقول الناس كسب فيه عار           وكل العار ف ذل السؤال )10(  

كما أن عدم قيام العامل بالعمل املطلوب منه مل يكن له حقٌّ 
يف الراتب، سواء أكان عامال أجرًيا عند اخلاص أم العام، فهو 
م هلم من  بذلك يكون قد اعتدى على حقوق اآلخرين فيما ُيقدِّ
خدمات وعلى أموال األمة كلها، وكذلك اليوم الذي يتغيب 
األمثل  بالشكل  أدائ��ه  عن  ميتنع  أو  ع��ذر،  دون  عمله  عن  فيه 
قد  ألنه  أجرته؛  له  لُّ  حَتِ وال  شرًعا،  آمًثا  يكون  فإنه  واألنسب؛ 
اهلل عليه  اهلل صلى  يقول رسول  بوجه غري مشروع،  اكتسبها 
اُر  النَّ فَلَُهْم  ؛ 

ٍّ
ِبَغْيِ َحق  ِ اللَّ ِف َماِل  ُضوَن  يََتَخوَّ وسلم: �إنَّ ِرَجاالً 

 " احلديث:  هذا  على  معلقا  الصنعاني  يقول   ،  )11( الِقَياَمِة�  يَْوَم 
احلديث دليل على أنه حيرم على من مل يستحق شيئا من مال 
يأخذه  أن  تعاىل  اهلل  عينها  اليت  املصارف  من  يكون  ال  بأن  اهلل 

ويتملكه وأن ذلك من املعاصي املوجبة للنار" )12(.
ملن  واض��ح  سبيلي  "نهج  مقوله  حتضرني  العرض  ه��ذا  فبعد 
اهتدى ولكنها األهواء عمت فأعمت البصر والبصرية". فالعمل 
ميزة اإلنسان عن غريه من املخلوقات األخرى وهي سنة اهلل يف 
األطراف،  ومكتملة  واضحة  اإلسالم  يف  العمل  ومكانة  خلقه 

فمن خيرج عن هذا إمنا ظلم نفسه. 
ويقول ابن خلدون يف العمل -على اعتبار أن مرجعه األساسي يف 
كل تفسرياته إمنا هي القرآن الكريم والسنة النبوية-: "اعلم أن 
الكسب إمنا يكون بالسعي يف االقتناء والقصد يف التحصيل فال 
بد من سعي وعمل ولو يف تناوله واقتنائه... فال بد من األعمال 
اإلنسانية يف كل مكسوب ومتمول" )13( . وهو بهذا كان سباقا 
حيث بعده وحبوالي أربعة قرون جاء أدم مسيث ليعرب أن العمل 

اإلنساني إمنا هو مصدر الثروة احلقيقية لألمة. 
العصور  الوسطى إىل مرحلة  العصور  انتقلنا من مرحلة  وإذا 
اجملتمعات  لتلك  االجتماعي  البناء  مييز  ما  أهم  فإن  احلديثة 
الرأمسالية  ظ��ه��ور  صاحبت  ال��يت  ال��ك��ب��رية  ال��ت��غ��ريات  ظ��واه��ر 
وانتشار أسلوب التعامل النقدي يف التبادل االقتصادي فتغريت 
الشخصية  وتطورت  االجتماعية  بالتنظيمات  اإلنسان  عالقة 
اإلنسانية واجتهت حنو الفردية واالستقاللية. ففي ظل هذه 
بالدين واكتسب معنى  ارتباطه  العمل  افتقد مفهوم  األوضاع 
جديدا بالنظر إىل العمل باعتباره مظهرا عاما تتميز به احلياة 
التغري  بظواهر  ارتبط  العمل  معنى  يف  التغري  وه��ذا  الدنيوية 
منذ  االجتماعية  احلياة  على  آثارها  ظهرت  اليت  التكنولوجي 
بدء الثورة الصناعية حيث شهد ق19 تغريات كبرية يف البناء 
لتطور  الذهيب  العصر  مبثابة  القرن  هذا  واعترب  االجتماعي 

معنى العمل. 
يف  التعقد  بظواهر  ارتبط  قد  العمل  ملعنى  املعاصر  فاملفهوم 
الصناعية  اجملتمعات  منو  عن  نتجت  اليت  االجتماعية  احلياة 
مفهوم  أصبح  ولذلك  النمو  بهذا  املرتبطة  التنظيمات  وتعقد 

"وسائل  ببساطة  يعين  واجلماعات  األف��راد  منظور  يف  العمل 
وأساليب تهدف إىل حتقيق غاية للكسب يف احلياة" إال أن هذا 
املفهوم يعترب أمرا نسبيا ألن الكسب املادي وحده ال يعترب الغاية 
الوحيدة اليت يهدف إليها اإلنسان من وراء عمله ولقد أوضحت 
الدراسات امليدانية حول هذا املوضوع أهمية الشعور بالتضامن 
العمل  إليها  يسعى  كقيمة  واجلماعات  األفراد  بني  والرتابط 

وهذا هو اهلدف الكامن للعمل.
 مفهوم قيم العمل

يعود  االجتماع  علم  يف  القيم  مفهوم  إدخ��ال  إل  الفضل  يرجع 
الشهري  مؤلفهما  يف  زنانيكي"  "فلوريان  و  توماس"  "وليام  إىل 
"الفالح البولندي" سنة 1918 إذ أضحى يستخدم مفهوم القيم 
علم  يف  املوضوعات  أهم  من  بعدها  ليصبح  متزايدا  استخداما 
ألعضاء  معان  حيمل  ش��يء  أي  بأنها  عرفاها  حيث  االجتماع 
مجاعة ما حبيث يصبح هذا املعنى موضوعا ودافعا قويا يوجه 

نشاطا هؤالء األعضاء)14(.  
بأنها  جليا  لنا  يتضح  القيم-  ملفهوم  اإلسقاط  -هذا  خالل  من 
تصبح  مجاعة  أعضاء  حيملها  املعاني  من  مكتمال  نسقا  متثل 
مع الوقت مبثابة دافع قوي من أجل توجيه سلوك هؤالء. هذا 
ما يدل على أن القيم حسب هذا اإلسقاط تقوم بدور توجيهي 
جمتمعة  تشكل  بهذا  فهي  اجلماعة،  أعضاء  نشاطات  ملختلف 
مرجعا أساسيا لسلوك هؤالء طبقا وجمال توظيف هذه القيم 

واملعاني.
والقيم كما يعرفها "أنتوني غدنز" )15( من العناصر اجلوهرية 
األفكار اجملردة  أو  القيم  أن منظومة  الثقافات حيث  يف مجيع 
وهي  اجملتمع  يف  ومرغوب  وحمبذ  مهم  هو  ما  حتدد  اليت  هي 
لتوجيه  إرشادية  مؤشرات  وتعطي  حمددا،  معنى  تضفي  اليت 

تفاعل البشر مع العامل االجتماعي.
فالقيم -ضمن هذا التعريف- هي مبثابة أفكار جمردة حمددة 
للمرغوب واحملبذ حتمل صفة اإلرشاد ألنها تعمل على توجيه 
سلوك الفرد ضمن اجلماعة وسلوك اجلماعات ضمن اجملتمع 

برمته. 
تصرفات  حتدد  وضوابط  "مبادئ  بأنها  آخر  مقام  يف  وعرفت 
عبارة  وه��ي  وت��ارخي��ي��ا،  ونفسيا  أخالقيا  واجل��م��اع��ات  األف���راد 
والعمليات  ال��ظ��واه��ر  يف  للتأثري  ال��ف��رد  يضعها  مقاييس  ع��ن 

االجتماعية" )16( .
فالقيم -يف نطاق هذا التعريف- عبارة عن جمموعة جمتمعة 
مقياسا  تشكل  واألس���س  وامل��ب��ادئ  السلوكية  ال��ض��واب��ط  م��ن 
جتاوزها  أو  ختطيها  ميكن  ال  االجتماعية  للعمليات  ومرجعا 
األف��راد واجلماعات إىل  اإلط��ار يعرض  ه��ذا  ألن اخل��روج عن 

مسؤوليات أخالقية واجتماعية ونفسية.
والقيمة هي نقيض الالمباالة وهي مرتبطة ارتباطا تالمحيا 
باملعتقدات وباإلميان حيث يرى Rokeach أنه مثة ثالثة أنواع 

من املعتقدات حنددها كما يلي)17(:
� املعتقدات الوصفية أو الوجودية مثل موجود أو غري موجود 
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العمل والقيم... إشكالية التزام
أو صحيح أو خطأ؛

� املعتقدات التقييمية مثل: حسن أو قبيح أو جيد أو رديء؛
� املعتقدات اإللزامية مثل: هذا جيب القيام به وذاك ال ينبغي 

القيام به.
فالقيمة من خالل هذا الفرز معتقد من النوع أو املستوى الثالث 
اخلروج  وعدم  بإتباعها  ملزم  فالفرد  اإللزام  بقوة  تتميز  ألنها 
عنها. واإللزام كما عرفه دوركايم هو حالة القهر واجلرب اليت 
ميارسها السلوك اجلمعي كطاهرة اجتماعية عل األفراد حيث 

يظهر ذلك من خالل امتثاهلم املتطابق مع السلوك العام )18( . 
فمن خالل هذا التدخل نستشف مفهوما مرتبطا بصفة اإللزام 
والقهر الذي متارسه القيم بصفة عامة على الفرد هذا األخري 
فااللتزام  االلتزام.  مفهوم  وهو  الدراسة  هذه  اهتمام  حمل  هو 
أمر معني عندما حيس ويلمس تلك  الشخص اجتاه  به  يشعر 
بشروطها  وتلزمه  وتدفعه  عليه  تضغط  ال��يت  اخلفية  القوة 
القيم  ب��ني  ال��ت��ع��ري��ف  ه���ذا  ص��اح��ب  رب���ط  وق���د  ومتطلباتها. 
والالمباالة جبعل هذه األخرية نقيضا للقيم وذلك على اعتبار 
فهو ال يستطيع  الفرد  اليت متارسه على  والقهر  اإللزام  صفة 
إال وأن يكون مبال بها ألنها مرتبطة ارتباطا وثيقا باملعتقدات 

واإلميان بها. 
والقيمة كما عرفها عثمان عمر بن عامر هي مفهوم جمرد 
مييز بني احلسن والسيئ، واملرغوب فيه واملرغوب عنه، واملفيد 
اجملتمع  أنظمة  أه��م  م��ن  واح���د  ه��و  القيم  فنظام  وامل��ض��ر... 
الفرعية، وهو عنصر بنائي مهم جدا يف البناء االجتماعي الكلي 

للمجتمع )19(.
أو  عنصر  القيم  ب��أن  بارسونز  تالكوت  يقول  الصدد  ه��ذا  ففي 
نسق رمزي مشرتك يعترب معيارا لالختيار بني بدائل التوجيه 
يف  فعال  بشكل  تساهم  بهذا  وه��ي  معني  موقف  يف  امل��ت��واج��دة 

حتقيق التكامل بني أعضاء اجملتمع.
إىل  منظمة  وم��ن  آخ��ر،  إىل  جمتمع  من  العمل  قيم  وختتلف 
شخص  من  القيم  بهذه  االلتزام  درج��ة  ختتلف  كما  أخ��رى، 
واإلسقاطات  التعاريف  متعددة  ذات��ه  الوقت  يف  وهي  آخ��ر،  إىل 
مثلها يف ذلك مثل املفاهيم األساسية يف علم االجتماع، بيد أن 
هناك إمجاعا على أهمية قيم العمل وضرورتها بالنسبة للكيان 
اإلنساني يف حميط عمله وللمنظمات يف إطار نشاطها وعملها 

ويف احلياة العملية بكل حيثياتها. 
جمموعة  اعتبارها  ميكن  العمل  قيم  فإن  آخر  مقام  ويف  كما 
عمله  يف  الفرد  سلوك  حتكم  اليت  واملبادئ  واملعايري  القيم  من 
واحلرام،  احلالل  أو  واخلطأ  للصواب  معيارا  وتشكل  وتوجهه، 
ويعترب اخلروج عليها حتت طائلة املسؤولية)20(.                               
جمموعة  مبثابة  هي  التوضيح-  هذا  خالل  -من  العمل  فقيم 
من األسس واملعايري حمددة يف جمال العمل، تتحكم يف سلوك 
الفرد العامل يف املنظمة وتكون مبثابة معيار يقيس عليه عمله 
وواجبه إزاء هذا العمل. هذا ما يعين أن قيم العمل تربز عندما 
جيد العامل نفسه مكبال بواجباته الوظيفية من جهة ومصاحله 

الشخصية من جهة أخرى، ومن مثة فهي تهدف إىل حتديد 
هو  وما  خطأ  هو  ما  بني  التمييز  طريق  عن  يكون  أن  جيب  ما 
يف  واملوضوعية  والشفافية  النزاهة  يضمن  الذي  األمر  صواب 
من  جمموعة  إىل  العمل  قيم  ترمجة  وميكن  العمل.  حميط 
السلوكيات اإلجيابية واألخالقيات تنبثق منها  جمموعة من 
والتقيد  ومبضامينها  بها  االلتزام  العامل  تلزم  واملعايري  املبادئ 
املبادئ اليت توفرها  بتطبيقها يف نطاق العمل. وهذه املعايري أو 
الفرد  سلوكيات  تقويم  يف  إليها  االحتكام  ميكن  القيم  لنا 

املختلفة. 
تزوده  اليت  املعلومات  عن  أهمية  تقل  ال  القيم  تكوين  وعملية 
بها، فالقيم طاقات للعمل ودوافع للنشاط. ومتى تكونت القيم 
الذي حيققها،  العمل  إل  املرغوب فيها لد اإلنسان فإنه ينطلق 
وتكون بالتالي مبثابة املرجع أو املعيار الذي نقيم به هذا العمل 

لنرى مدى حتقيقه هلا. ولعل أهم وظائف القيم ما يلي)21(:
وعلى  الفرد  اختيارات  على  تؤثر  القيم  إن  حيث  التوجيه:   �

اإلقبال على العمل بشكل حاسم؛
القيم  إن  وت��وازن��ه��ا: ح��ي��ث  االج��ت��م��اع��ي��ة  اس��ت��ق��رار احل��ي��اة   �
املهيمنة على اجملتمع كثريا ما تكون عامال من عوامل توازنه 

واستقراره؛
� التقييم: حيث تتخذ القيم معايري لتقييم األعمال والتصرفات 

والسلوكات واألشخاص واألشياء؛
الرؤى  توحيد  القيم على  تكوين وحدة ثقافية: حيث تعمل   �

باقرتاح أسس نظرية تتخذ مراجع جيري التقيد بها.
فقيم العمل طبقا مع كل ما مت قوله يف سياق حديثنا سابقا 
داخل  تنشأ  ال��يت  والقانونية  األخ��الق��ي��ة  ال��ض��واب��ط  تلك  ه��ي 
أن  وال  تستمر  أن  للمنظمة  ميكن  ال  بدونها  واليت  ما  منظمة 
أفرادها-  على  ينبغي  وهكذا  أشكاهلا.  جبميع  التحديات  تواجه 
على اختالف مستوياتهم ومسؤولياتهم- االجتهاد والتفاني يف 

جتسيد هذه القيم ميدانيا وترمجتها إىل واقع ملموس.
املنظمة أن تعمل كل ما بوسعها من أجل  املقام على  ويف هذا 
بني  مشرتكة  إجي��اب��ي��ة  قيم  حي��وي  ف��ع��ال  قيم  ن��ظ��ام  إجي���اد 
والتنسيق  واالنسجام  التوافق  ضمان  شأنه  من  ه��ذا  أعضائه 
وكذا التعاون بني هؤالء مجيعا األمر الذي من شأنه أن يساهم 
ودميومتها  واستمرارها  باملنظمة  الرقي  يف  فعالة  مساهمة 

بنجاح عل املد املتوسط والبعيد. 
من خالل ما تقدم عرضه آنفا جند أن هذه املفاهيم تتعدى إىل 
مفهوم آخر يستدعي وجوبه بصفة ضمنية ألن كال من مفهوم 
العمل ومفهوم قيم العمل يتطلب درجة عالية من االلتزام بهما 
مدى  على  ي��دل  إمن��ا  ش��يء  على  دل  إن  ه��ذا  العمل  حميط  يف 

العالقة القوية والوثيقة بني االلتزام والعمل والقيم.
االلتزام كأرقى القيم يف العمل

يف عصرنا احلالي نشهد تزايدا مهوال يف عدد التنظيمات، كما 
أصبحت أكرب حجما، وأكثر تعقيدا، وأحسن فاعلية وكفاءة 
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وعقالنية، وهلذا يوصف اجملتمع احلديث بأنه جمتمع التنظيم 
بالدقة  تتسم  جديدة  أسس  على  العتماده  والعقالني  الرشيد 
وغريها  والفعالية  والكفاءة  والرتشيد  والعقالنية  والوضوح 
النهوض  يف  فعالة  مساهمة  تساهم  واليت  األخرى  املعايري  من 
بهذه التنظيمات عل شتى جماالت ختصصها. وتستخدم عبارة 
املبذول من أجل حتقيق  اإلنساني  للتعبري عن اجلهد  التنظيم 
إش��ب��اع حاجات  التنظيم إمن��ا ه��و  ف��أس��اس  امل��رغ��وب��ة  األه���داف 
األشخاص وحتقيق رغباتهم. فانطالقا من هذا فإن لكل تنظيم 
يقوم  األعمال  لتحقيقه من خالل جمموعة من  هدف يسعى 
بها أفراد ميلكون مؤهالت وقدرات واستعدادات ويبذلون جهودا 
يف  طرف  فكل  الكرمية.  احلياة  مقومات  على  احلصول  مقابل 
بينه  قائمة  عالقة  من  انطالقا  االلتزام  ميارس  التنظيم  هذا 

وبني غريه حيددها قانون العمل املعمول به يف بيئة العمل.
وفيما يلي جمموعة من التعريفات اليت اهتمت مبفهوم االلتزام 

نعرضها وفق املنوال التالي )22( : 
• إنه االرتباط النفسي الذي يربط الفرد باملنظمة اليت ينتمي 

إليها مما يدفعه إل االندماج يف العمل وإىل تبين قيمها؛
• إنه الرغبة القوية للبقاء عضوا يف املنظمة واالستعداد للقيام 

جبهود كبرية لصاحلها واإلميان بها وتقبل قيمها وأهدافها؛
• إنه إميان قوي بأهداف املنظمة وقيم العمل فيه وقبول هذه 
بالنيابة  معقول  جهد  بذل  يف  والرغبة  القيم  وتلك  األه��داف 

عن املنظمة والرغبة القوية للبقاء فيها؛
لصاحل  اجلهد  من  عالية  درج��ة  لبذل  الفرد  استعداد  إن��ه   •
يف  احلقيقية  ال��رغ��ب��ة  وج���ود  م��ع  فيها  يعمل  ال���ذي  املنظمة 

االستمرار بها وقبول أهدافها وقيمها املعمول بها؛
ميثل  فااللتزام  العمل،  يف  عال  جمهود  لبذل  استعداد  إنه   •
إليها.  ينتمي  الذي  للمنظمة  الفرد  وانتماء  والء  حول  اجتاها 
األخري  ه��ذا  خالهلا  من  حي��رص  مستمرة  عملية  مبثابة  فهو 

على استمرار التنظيم الذي يعمل يف نطاقه وجناحه وبقائه؛
السلوك  من  بإطار  مقيدا  الفرد  فيها  يصبح  اليت  احلالة  • إنه 
نشاطاته  واليت قد حتدد  تفكريه ومعتقداته  نابعة من  وأفعال 

وتزيد من اعتقاده باحملافظة عل هذا السلوك؛
والوقت  اجلهد  ومقدار  عمله  يف  الفرد  انغماس  درجة  إنه   •
جانبا  عمله  يعد  م��دى  أي  وإىل  ال��غ��رض،  هل��ذا  يكرسه  ال��ذي 

مهما يف حياته؛
يف  يعمل  ال��ذي  للتنظيم  ب��ال��والء  الشعور  ذل��ك  ميثل  إن��ه   •
عل  وامل��واف��ق��ة  عاتقه  ع��ل  امل��ل��ق��اة  امل��س��ؤول��ي��ات  وحت��م��ل  بيئته 
للبقاء  واملهنية ورغبة قوية  العملية  أهدافها وااللتزام بقيمها 

واالستمرار يف العمل ضمن نفس النطاق.
وعاء  يف  بأنها تصب  لنا جليا  يتضح  التعريف  خالل هذه  فمن 
ارتباطا  ميثل  الذي  العمل  إطار  يف  االلتزام  وهو  ووحيد  واحد 
إىل  ويشجعه  يدفعه  الذي  األمر  باملنظمة  الفرد  يربط  نفسيا 
يف  يعمل  اليت  املنظمة  قيم  تبين  وبالتالي  العمل  يف  االندماج 

االلتزام  ملفهوم  ميدانية  ترمجة  هي  ال��والء  فخاصية  إطارها؛ 
بقيم العمل.

ثالثة  خالل  من  االلتزام  مفهوم  حصر  ميكننا  هذا  ضوء  على 
عناصر مهمة هي على التوالي)23(:

قيمها  ترسيخ  على  العمل  وبالتالي  املنظمة  يف  االن��دم��اج   �
وحتقيق أهدافها ؛

� الرغبة يف االستمرار مع املنظمة؛
� الرغبة يف التفاني يف العمل لصاحل املنظمة.

فااللتزام إذن هو ذلك شعور العامل مبسؤوليته داخل املنظمة إذ 
يؤنبه ضمريه إذا ما ختلى عن أية قيمة من قيمها أو أخل بأي 
أو  التابع واملتبوع  الشعور برابطة  نظام من أنظمتها. وهو ذلك 
العضو باجلسم، فهو يدرك أن إخالله يؤثر ال حمالة  بعالقة 
عامل  ك��ان  ما  ف��إذا  أهدافها.  وحتقيق  املنظمة  عمل  يف  سلبا 
نواميس  جتد  عامل  كل  نفسية  يف  ومتأصال  راسخا  الشعور 
املنظمة تسري خبطى ثابتة ودقيقة حنو حتقيق الغاية وإسعاد 
اجملتمع. فالتزام الفرد بتقديم خدمة يسعد بها غريه من خالل 
اجتاه عمله.  بواجباته  يلتزم  الغري يسعده حينما  عمله فكذلك 
فلو التزم الكل بواجبه يف بيئة العمل لعم اخلري والطمأنينة يف 

املنظمة نفسها بل حتى يف اجملتمع برمته. 
ومنه ميكننا القول بأن العالقة بني ثقافة املنظمة وقيم العمل 
ودرجة االلتزام بها هي عالقة متعدية؛ فثقافة املنظمة تفرز لنا 
جمموعة من قيم العمل اليت يتم احرتامها من خالل االلتزام 
بها وكذا االلتزام بالعمل. فال أحد ميكنه أن مياري يف كون 
حتتل  إذ  التنظيمية  الثقافة  مشتقات  إح��دى  هي  العمل  قيم 
التنظيمية الرتباطها مبخرجات أخرى  الصدارة يف اخلريطة 
لتتحقق  لكن  وغريها،  للمنظمة  الوالء  الوظيفي،  األداء  أهمها 
جدا  ض��روري  وخمرجاتها  العمل  قيم  بني  اإلجيابية  العالقة 
الذي يربط  النفسي  التزام ليتحقق االرتباط  االلتزام بها أميا 
العمل  يف  االن��دم��اج  إىل  يدفعه  ال��ذي  األم��ر  باملنظمة  ال��ف��رد 
وتربز  التنظيمية.  شخصيتها  يف  واالنغماس  بل  قيمها  وتبين 
مصاحله  ب��ني  خم��ريا  نفسه  امل��وظ��ف  جي��د  عندما  القيام  ه��ذه 
الشخصية وواجباته الوظيفية؛ فيتحدد أمامه ما هو صواب وما 
هو خطأ، ماهو واجبه وما جيب أن يكون عليه سلوكه يف إطار 
شبكة من املعايري والضوابط وما جيب عليه تفاديه وعدم الوقوع 
يف براثينه وخماطره مما يؤدي إىل نتائج ال حتمد عقباها سواء 

بالنسبة للموظف أو للمنظمة على حد سواء. 
التنشئة االجتماعية ودورها يف ترقية درجة االلتزام

التفاعل  على  تقوم  وتربية،  وتعليم  تعلم  عملية  هي  التنشئة 
ومعايري  سلوكا  الفرد  إكساب  إىل  تهدف  حيث  االجتماعي 
واجتاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة متكنه من مسايرة 
الفرد.  والتوافق معها، وهي بهذا مستمرة طوال حياة  مجاعته 
فالتنشئة االجتماعية تعمل على بناء شخصية الفرد املتماثلة 
مع قيم واجتاهات وعادات اجملتمع الذي يعيش فيه أي أن الفرد 
يتشرب ثقافة جمتمعه بواسطة عملية التنشئة كمفهوم هو 



العمل والقيم... إشكالية التزام

9األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية.  ج/ قسم العلوم اإلجتماعية . العدد  13  -جانفي 2015 . ص. 11-3

األكثر ارتباطا باكتساب القيم واكتساب معيار االلتزام بها 
وسوف نقدم جمموعة من التعريفات حول هذا املفهوم:

فالتنشئة االجتماعية كما عرفها إنكيليس A.IMKELES هي 
"مكسبة للمعارف واملهارات والقيم واحلاجات لتكيف الفرد مع 

ثقافته الفيزيقية واالجتماعية")24(.
الفرد من خالل  يكتسب  أنها عملية  تعين  التعريف  بهذا  وهي 
واملهارات  واخل��ربات  واملعارف  املكتسبات  من  العديد  إفرازاتها 
إلحداث  قويا  دافعا  جمتمعة  تشكل  واالجتاهات  القيم  وك��ذا 
الفيزيقي  بنوعيها  الثقافة  م��ع  والتكيف  التنميط  م��ن  ن��وع 

واالجتماعي.
تقوم  وتربية،  تعلم  "عملية  بأنها  آخر  مقام  يف  وتعرف  كما 
سلوكا  الفرد  اكتساب  إىل  وتهدف  االجتماعي  التفاعل  على 
ومعايري واجتاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة، متكنه من 
الطابع  وتكسبه  معها،  االجتماعي  والتوافق  مجاعته  مسايرة 

االجتماعي، وتيسر له االندماج يف احلياة االجتماعية")25(.
)26(أوهلما  للتنشئة  تعريفني  رتيمي  الفضيل  وحي��دد  كما 
التعريف العام الذي يعرف التنشئة االجتماعية من خالل أنها 
اجلماعية  والوسائل  والنشاطات  اجلهود  مجيع  "تشمل  عملية 
والفردية اليت تعمل عل حتويل الكائن العضوي عند الوالدة إل 
كائن اجتماعي. فهمي عملية تعلم وتعليم يشارك فيها كل 
من الفرد واجلماعة؛ الفرد مبا هو عليه من تكوين بيولوجي ثم 

نفسي، واجلماعة مبا توفره من ظروف اجتماعية مادية.
االجتماعية  للتنشئة  السوسيولوجي  التعريف  حيث  من  وأما 
فلقد مشلها الباحث من خالل جمموعة من التعريفات تناولت 

هذه العملية نعرضها عل املنوال التالي:  
اجملتمع  يف  الفرد  اندماج  خالهلا  من  يتم  اليت  السريورة  هي   -
من خالل استنباطه للقيم واملعايري والرموز ومن خالل تعلمه 
واحمليط  واللغة  املدرسة،  األسرة،  بفضل  جمملها  يف  للثقافة 

وغريها؛
- هي السريورة اليت متكن الفرد من تعلم واستنباط العناصر 
بإدماجها يف  االجتماعي ويقوم  والثقافية لوسطه  االجتماعية 
االجتماعيني  والفاعلني  التجارب  تأثري  حتت  شخصيته  بناء 

ومن ثم حيدث تكيفه مع حميطه االجتماعي؛
واالندماج  التكيف  إل  تقود  ال��يت  والنضج  التعلم  س���ريورة   -

االجتماعي للفرد.
التنشئة  ملفهوم  واإلسقاطات  التعريفات  هذه  كل  خالل  من 
واحد  جوهر  حول  األساسي  حمورها  أن  نستشف  االجتماعية 
تلقينه  حيث  م��ن  ال��ف��رد  تهيئة  عملية  ع��ن  ع��ب��ارة  أن��ه��ا  وه��ي 
والقيم  واملعتقدات  كاملعايري  الثقافية  العناصر  من  جمموعة 
اليت  الضرورية  العناصر  جمملها  يف  تشكل  ال��يت  واملمارسات 
اجملتمع  يف  عضوا  جتعله  وال��يت  االجتماعية  شخصيته  تشكل 
الذي يعيش يف نطاقه ويشارك يف نشاطاته وميارس حقوقا له 

من هذا اجملتمع وواجبات عليه اجتاه نفس اجملتمع. 

وميكن حتديد وظائف التنشئة االجتماعية من خالل العناصر 
التالية )27( :

والرموز  واملعايري  واالجت��اه��ات  والقيم  املعرفة  اكتساب   •
وكافة أمناط السلوك أي أنها تشمل أساليب التعامل والتفكري 

اخلاصة جبماعة معينة أو جمتمع معني؛
• اكتساب العناصر الثقافية للجماعة واليت تصبح جزءا من 
الشخصية  أمن��اط  يف  التباين  يظهر  وهنا  الشخصي،  تكوينه 
الثقافية، باإلضافة إل  عل أساس درجة متثل الفرد لألمناط 

الفوارق الفردية واالجتماعية؛
• التكيف مع البيئة االجتماعية وخاصة من ناحييت العضوية 

واالنتماء؛
اكتسابهم  خالل  من  لألفراد  االجتماعي  السلوك  ضبط   •

وتعلمهم لوسائل الضبط االجتماعي املختلفة؛
• حتويل الفرد من كائن بيولوجي إىل كائن اجتماعي حيث 
التنشئة  عملية  بواسطة  االجتماعية  صفته  الفرد  يكتسب 

االجتماعية؛
• حتويل الفرد من شخص يعتمد عل غريه إىل شخص ناضج 

يدرك معنى املسؤولية. 
فالتنشئة االجتماعية هي عملية مستمرة ومالزمة للفرد يف 
هلا  يتعرض  واكتساب  وتغيري  تشكيل  عن  عبارة  ألنها  حياته. 
إل مكانه يف  به  الغري وصوال  التلقائي مع  تفاعله  الفرد خالل 
اجملتمع بقيمهم واجتاهاتهم وعاداتهم ومعتقداتهم. فهي بهذا 
التفاعل  أس��اس  عل  تقوم  وتربية  وتعليم  تعلم  عملية  تشكل 
ومعايري  سلوكات  الفرد  إكساب  إأل  تهدف  واليت  االجتماعي 
تتناسب والدور الذي سوف يؤديه يف إطار مجاعته اليت ينتمي 
طريق  ع��ن  االجتماعي  التطبيع  ع��ل  تعمل  بهذا  فهي  إليها، 

التفاعل لتحقيق االندماج االجتماعي. 
هذا إن دل عل شيء فإمنا يدل عل مد املكانة اليت حتتلها هذه 

العملية االجتماعية يف حياة الفرد ألنها:
• عملية مالزمة للفرد مستمرة دون توقف؛

• عملية تتم عل حنو تلقائي ال شعوري وبصفة جد طبيعية 
وهذا هو األمر الذي جيعلها معقدة وهادفة يف نفس الوقت؛

• عملية تكسب الشخص صفة اإلنسانية بكل معانيها وصفة 
االنتماء االجتماعي بكل إسقاطاته.  

خامتة 

موجد  أبدعه  املخلوقات  وخالصة  احليوانات  أش��رف  اإلنسان 
وزين  وال��ن��ط��ق،  بالعقل  أح��س��ن ص���ورة  ال��ك��ائ��ن��ات ورك��ب��ه يف 
وهذا  للعمل.  تدفعه  ال��يت  بالقوى  وباطنه  ب��احل��واس،  ظاهره 
النوع اإلنساني قد تنوعت فيه احلقائق والصفات، واختلفت فيه 
األجناس واهليئات، وتباينت فيه احملسوسات واملشاهدات، كما 
اإلدراك  درجات  أخر  أحيانا  فيه  وتباعدت  أحيانا  فيه  وتقاربت 
والتمييز والفهم والتعليم. فهل جيوز مع هذا التكوين العجيب 
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اليت  وامل��ذل��والت  الكائن  ه��ذا  يف  اخلالق  أودعها  ال��يت  واألس���رار 
أكرمه جل جالله بها دون سائر خملوقاته أن يعيش كال عل 
غريه وأن يضيع أوقاته يف غري العمل؛ فحب العمل من اإلميان 
يف  فاحلياة  ومبدعه.  الكون  ملوجد  مرضاة  به  وااللتزام  وإتقانه 
حد ذاتها معادلة صعبة لكي تتوازن أطرافها ال بد من إحداث 
اإلنسانية  ب��ال��ذات  املقصود  الغرض  إمت��ام  خ��الل  من  التنويع 
بعد  جتده  أن  املؤسف  فمن  بإحكام.  االكتساب  دائرة  وتنظيم 
العمل بإتقان ويستهني مبعنى االلتزام  كل هذا اإلبداع يهمل 
بالعمل متناسيا بذلك أثره يف رقي اجملتمع وسعادته متحججا 

باملقابل املادي الزهيد فتجده يقصر يف عمله ويهمل واجباته.
فمن خالل دراستنا ارتأينا اقرتاح جمموعة من املبادئ تشكل يف 
اعتقادنا أساس قيم العمل برتسيخها يف واقعنا وسلوكنا ألنها 
الفرد من جهة وقوة املنظمة واليت  متثل معيار قوة شخصية 
عامل  إىل  الصراعات  دوائ��ر  من  املنظمات  خترج  أن  شأنها  من 

النجاح والرقي واالستقرار وذلك ال يكون إال ب�:
ما  ف��إذا  واإلنسان،  احلضارة  تهدم  اليت  األنانية  من  التجرد   �
يف  جيتهدون  جتدهم  فإنهم  العاملني  أوساط  يف  األنانية  دبت 
تلبية حاجياتهم بأي وسيلة دون النظر إىل العواقب الوخيمة 
اليت ستنجم عن تصرفاتهم ومن مثة يعملون على جتسيد مبدأ 

الغاية تربر الوسيلة؛ 
اليت  وتلك  الوجيه  للسلوك  داخلية  ضبط  ع��وام��ل  غ��رس   �
من  السامية  باملعاني  املسلح  احلي  اإلنساني  الضمري  حيتويها 
والتهاون  التقصري  وع��دم  وان��دم��اج  واجتماع  وتكامل  كمال 
العمل  مفهوم  ورب��ط  القيم  رب��ط  ع��ن  واالب��ت��ع��اد  واالستهانة 

باجلوانب املادية دون املعنوية؛  
� إحداث طرائق ومناذج كفيلة بتنشئة اجملتمع على تقدير 
العمل لذاته، وأن نتسلح يف ذلك مبقولة شهرية "الناس للناس 

من بدو وحاضرة وإن مل يشعروا خدموا"؛
يف  تتمثل  وواعية  واسعة  اجتماعية  تنشئة  منظمة  اعتماد   �
التضامن  تقوم على ترسيخ مبادئ  واملدرسة واجملتمع  األسرة 
وحب الغري واالبتعاد عن األنانية على مستوى أوسع من األسرة 
أواصر  تعزز  إنسانية  مب��ب��ادئ  ال��ف��رد  يتسلح  حتى  وامل��درس��ة 
ال  املستويات  مجيع  يف  اجملتمع  أف���راد  ب��ني  والتكافل  التعاون 
سيما املنظمات واملؤسسات؛ فأكثر ما يفتقده اإلنسان الرتبية 
العناصر  متكاملة  ثالثية  واالجتماعية  واملدرسية  األسرية 
جتعله يتسلح يف حياته العملية مبهارة داخلية نابعة من ذاته 
عمادها اإلتقان وركيزتها االلتزام، مهارة جيعلها نرباسا ينري 
طريقه يف احلياة يعرب من خالهلا عن قوة شخصيته اليت تكسبه 
واالستقرار  والطمأنينة  والثقة  االتزان  أهمها  صفات وخصال 

وحب الغري؛
� احرتام مجيع األعمال واملهن مهما كانت بساطتها فكل منا 
حيتاج إىل غريه؛ فعظيم العمل حيتاج إىل ما دونه، ألن اإلنسان 
القوة والشدة  أنه مكتمل وإن بلغ ما بلغ من  ناقص مهما ظن 

والبطش فال يستقل بنفسه يف اكتساب معيشته؛

واحلرص  ذهب  من  فالوقت  الوقت  قيمة  من  العمل  قيمة   �
وااللتزام على إجناز أعمالنا يف أوقاتها ذاك سر جناحنا وقمة 
التزامنا؛ فالوقت مقياس تقدم الشعوب ومعيار تطور املنظمات 

مثله يف ذلك مثل العمل متاما؛
-على  املنظمات  توظفها  إسرتاتيجية  االلتزام  مفهوم  جعل   �
على  تركيزها  يتم  األخ���رية  ه��ذه  عملها-  جم��االت  اخ��ت��الف 
الوثوق باألفراد ومعاملتهم كأفراد ناضجني ومحسهم بالقيادة 
القدوة والنشطة واملبدعة وتنمية عقوهلم بفكرة حتقيق اجلودة 
والنوعية، األمر الذي من شأنه أن يعزز ثقتهم يف أنفسهم ويف 
أعماهلم هذا ما جيعلهم حيسون بأنهم ميتلكون العمل وستجد 
يف النهاية أن هذه القوة العاملة -النخبة من الرأمسال البشري- 
ستصبح واعية مبا تريد يف بيئة العمل وما ترجوه من العمل يف 
عن  البعد  كل  وتبتعد  التزام  بكل  ستتفاعل  وبالتالي  إطارها 
االغرتاب وعن الشعور باالضطهاد وعدم الرضا يف بيئة العمل 
واالبتعاد عن كل ما من شأنه أن يعزز التقصري والتهاون وعدم 
اإلتقان وهذا ما من شأنه إال تعزيز العالقات اإلنسانية يف العمل 
وتوطيد أواصرها ما جيعل هذه القوة العاملة تشعر بالطمأنينة 
منها  عضو  كل  يصبح  ألن  جهودها   قصارى  ليذل  والسكينة 
ال  وج��زءا  إليها  ينتمي  اليت  العمل  منظمة  يف  مشاركا  عضوا 
يتجزأ منها، هذا بالنسبة للمنظمات، أما بالنسبة للفرد فعليه 
وذلك  العملية  حياته  يف  سامية  فلسفة  املفهوم  هذا  بتوظيف 

ب�الرتكيز على: 
بنشاط  إليه  املوكلة  ومهامها  عمله  واجبات  بأداء  االلتزام   •
واملهنية،  والفعالية  والكفاءة  والدقة  والنزاهة  األمانة  متوخيًا 
وأن يعمل على خدمة أهداف املنظمة والرتكيز على املصلحة 

العامة دون سواها؛ 
القيام  مع  املهنية  قدراته  وتطوير  أدائ��ه  بتحسني  االلتزام   •
بتقديم املقرتحات اليت من شأنها حتسني أساليب العمل ورفع 

مستوى أدائه بكفاءة وفعالية؛
• االلتزام بالقوانني واألنظمة النافذة وتطبيقها دون أي جتاوز 

أو خمالفة أو إهمال أو تشويش أو حتريف؛
وواجبات  مبهام  للقيام  ال��رمس��ي  ال���دوام  ب��أوق��ات  االل��ت��زام   •

عمله؛
ويف  العمل  بيئة  يف  عاتقه  على  امللقاة  باملسؤولية  االلتزام   •

إطار ما يقوم به من أعمال.
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