
 

 العمل واإلنسان 

، أو من أجل تعلم مهارات يفي باحتياجاتهم الماديةقبل الناس على العمل عادة من أجل الحصول على دخل يُ

رضاء عن النفس، أو من تحقيق الجديدة، أو من أجل كسب المزيد من المال وتكديس الثروات، أو من أجل 

 . من هدف من تلك األهداف أجل الحصول على مكانة اجتماعية، أو من أجل تحقيق أكثر

األهداف، فقد أصبح على كل شخص أن  هذه كل هدف منوحيث أنه ال يمكن ألي إنسان أن يتخلى عن 

اإلنسان بأن لديه يشعر وهذا يعني أنه ال يجوز التوقف عن العمل حين . على ذلك ما دام قادرا   يستمر في العمل

العمل مصدر للدخل، وأداة لتعزيز الثقة بالنفس والرضا ، ألن ةما يكفي من الدخل أو الثروة لسد حاجاته اليومي

 .وسيلة للحصول على مكانة اجتماعيةعنها، و

من أجل خدمة  ونوادي والتعاونإلى تشكيل جمعيات  عادة العاملين من الناس من ناحية ثانية، يدفع العمل

ومن األمثلة . هود العديد من الناستكاتف جدون  من أهداف عامة تتجاوز المصالح الخاصة ال يمكن تحقيقها

التي تسهم في تقدم واإلنسانية على ذلك، خدمة بعض القضايا الدينية واالجتماعية والبيئية والقومية والعالمية 

 والضعفاء، ومساعدة الفقراء ،والحفاظ على البيئة ،الدفاع عن حقوق اإلنسانتقوم بوبوجه عام، المجتمع 

 . وغير ذلك ، ورعاية الحيوانات،وتعزيز المؤسسات التعليمية

 موالتزامه مهات، أو بسبب انتشار ثقافة العيب في مجتمعمإن من ال يُقبل على العمل من الناس بسبب ثرائه

ناس ليس لهم هدف سامي  م، همن الدخل م األساسيةتهاعلى الغير للحصول على حاج مبها، أو بسبب اعتماده

العيش ن عن العمل على الرغم من حاجتهم للععل يفقدون القدرة على إن األشخاص الذين يترفعو .في الحياة

 .التمتع بالحياةليس في مقدورهم عيش تجربة حياتية ثرية، وبالتالي وحياة حقيقية، 

، يقومون في الواقع بإضاعة لسبب أو آلخر إن الناس الذين يستطيعون العمل، ولكن يستنكفون عن العمل

. هماتعلى أنفسهم وعلى مجتمع معارفهم، ويصبحون، من حيث ال يدرون، عبئا  وم وقتهم وهدر طاقاتهم ومواهبه

ارد ذاتية ومجتمعية ووطنية يقومون باستغالل الفقراء بشكل غير مباشر، وإهدار مو أشخاص وجماعاتإنهم 

 ،االستقراروفرصة تحقيق المزيد من التقدم من الوطن والمجتمع والفقراء  وهذا من شأنه حرمان. نادرة

 .والضروري من التحول االجتماعي والثقافي


