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 تكريس ثقافة االعتماد على الذات وتحفيز اإلنجاز

 ملخص

معالجة مركبة لقضايا جدلية الثقافة والشخصية، " آليات تكريس ثقافة االعتماد على الذات"تطلب البحث في      
الثقافة على السمات الشخصية في مجال العمل وعرض بعض التصورات النظرية والنتائج االمبريقية لتأثير 

واإلنتاج، التي تظهر بجالء مدى انعكاس الجوانب العقلية في الشخصية للبنية الثقافية، كجملة للمبادئ التي 
تقدمها الثقافة للمنتمين إليها، أو كأساس الكتساب المعرفة، ليبدو أن ما هو عقلي ومعرفي مرتبطان بالصيرورة 

أكثر من ارتباطهما باإلرادة الفردية، ومن ثم، فإنه بالنظر إلى تكافؤ التطور اإلحيائي أو العضوي السوسيولوجية 
للنوع البشري في كل األرجاء، فسيكون مستوى تطور السياق الثقافي عندئذ هو المحك الفاصل بين المنجزات 

افية للتنمية والتحديث، والقائمة على وهو ما اقتضى التفطن له، ظهور المداخل الثق. الحضارية للجماعات البشرية
أن الثقافة الراشدة كنسق أعلى للفاعلين االجتماعيين، تمثل المتغير األساسي في عملية التنمية بشتى قطاعاتها، 
لما تشتمل عليه من قواعد موجهة ومحفزة للسلوك البشري نحو اإلنجاز، لتبقى المسألة عندئذ تدور حول أطوار 

مدى تحقق االستقاللية أو التحرر من التبعية التي تمر بها الثقافة موضوع التكريس؛ ليتعين  الرشد أو النضج أو
لضمان الحصول على مخرجات ناضجة " غرس أو حقن مصلها المستقل"حينئذ حصر القضية في آليات 

لذي ال ال يمكن حيازة أو تبني سوى ا"ومستقلة لشخصيات حامليها، وبالنظر إلى ضيق فرص المناورة، حيث 
فسيتبين أن الالمفكر فيه أو المسكوت عنه في هذا الموضوع؛ "  صاحب له، أو المتخلى عنه من ثقافات اآلخر

يتمثل في أنه إذا كانت الشخصية تشكل انعكاسا لبنية الثقافة، وهذا المنعكس يتميز باالعتمادية، فإن ذلك يدل 
قامة مراكز بحثية مستنيرة، للعمل على اعتمادية العناصر المشكلة له، مما يستدعي التفكي ر في عقد مؤتمرات، وا 

" قواعد تحقيق الذات"على اإلحياء أو اإلصالح الثقافي، وترشيد مضامين التنشئة االجتماعية، عبر تطعيم 
للنماذج المرجعية، للشخوص التاريخية أو األسطورية في القصص الشعبية أو المدرسية بمزيد من المزايا 

زوع نحو االنجاز، المتجاوز لنمط اإلنتاج الريعي، الذي ال يعير اهتماما للربط بين مستوى الدخل الشخصية في الن
 . واستحقاقاته األدائية
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Abstract 

     Ask search on "mechanisms to devote a culture of self-reliance" to address 

complex issues dialectic of culture and personal, and display some of the perceptions 

and theoretical results empirical to the influence of culture on personality in the field 

of labor and production, which show clearly the reflection of the mental aspects of 

personal and cultural structure, sentence of principles provided by culture of 

belonging to, or as a basis for the acquisition of knowledge, because it seems that 

what is mental and cognitive linked Becoming sociological more than they relate to 

the individual will, and then, given the equal biological evolution or organic for 

human kind in all the deferral, it will be the level of development of the cultural 

context then is the test interval between civilizational achievements of human 

groups. Which is necessary be alert to him, the emergence of cultural approaches to 

development and modernization, and based on that adult culture System higher 

social actors, are the main variable in the process of development in various sectors, 

because it involves rules-oriented and stimulating human behavior towards the 

achievement of the remaining question then revolves around the phases of majority 

or maturity or the achievement of independence or freedom from dependency 

experienced by the culture, the subject of his consecration; then to be limited to the 

case in the "implantation or injection independent to cure" mechanisms to ensure 

access to the outputs of a mature and independent figures holders, given the limited 

opportunities for maneuver, where "you can not acquisition or adopt only who is not 

the owner of it, or abandoned him from the other cultures silent on the subject; is 

that if the personal constitutes a reflection of the structure of culture, and this is 

reflected characterized by reliability, it demonstrates the reliability problem 

elements him , which requires thinking about the conferences and the establishment 

of research centers informed, to work on the revival or cultural reform and 

rationalize the content of socialization, through vaccination, "the rules of self-

realization," the reference models, historical characters or mythical in popular stories 

or school more personal advantages in propensity towards the achievement, a 

transgressor of the rentier mode of production, which does not pay attention to the 

connection between income level and entitlements performance. 
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 مقدمة

ليس من المفيد أن يزعم أي مدخل، اجتماعيا كان أو نفسيا أو اقتصاديا أو غير ذلك لنفسه إمكانية تقديم      
اإلجابة الفاصلة في موضوع تنمية النزوع نحو االستقالل الذاتي واالنجاز؛ نظرا لتعدد أبعاده السلوكية وتشابكاتها، 

ما يعني أن ميل البعض إلى ، منطلقاتها ومنفرجة على بعضها البعض في نتائجها بحيث تبدو متساندة في
، دون االنتباه إلى أنه مهما ..معالجتها باالعتماد على الحتمية االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية أو النفسية

هومها التكويني، ال تعدو بدا أن السمات الشخصية هي األكثر فاعلية في عملية اإلنتاج، فإن هذه الشخصية بمف
أن تكون مجموعة من األفعال الشرطية المنعكسة كمظهر عضوي للتجريدات الثقافية، بما يحيل إلى أن الثقافة 
نما هما وجهان لشيء واحد، فكالهما يعيش في الفرد اإلنساني ذاته، أو  والشخصية ليسا موضوعين منفصلين، وا 

حسب الضرورات الوظيفية للثقافة فعندما يستدمج المرء الخاصية البشرية،  هما الفرد بصياغة التنشئة االجتماعية،
، ما يعني أن الوقوع في فخ نكران هذه الحقيقة، هو مجرد سقوط في (2002انظر، فروم، . )له" أنا"تصبح بمثابة 

شخصية االستقاللية مغريات َشَرِك الحتمية االختزالية الُمِخلَّة، بقصورها الجدلي العاجز عن التمثُّل لسمات ال
المنفتحة على معطيات التركيب المعرفي للظواهر، البعيدة عن منطق اإلقصاء وتجزيء المعالجة، وان كان من 

أن يستطيع أي شخص أو نسق معرفي القيام بكل من دور أفضل المفكرين وأفضل المحبوبين في "غير المحتمل 
 (.  911: 9191المبرت، (. )بيلس. ف. ر)حسب تعبير السيكولوجي ". المجموعة الواحدة

لذلك، تستمد مناقشة هذا الموضوع أهميتها من محاولة لفت االنتباه إلى أن ما يصدر عن الشخص من      
سلوكيات، هو نتاج لعملية التفاعل المستمر لصيغ النماذج الثقافية، كأنساق عليا لبنية الفعل االجتماعي المختلفة، 

نما من باب الضرورة إعادة االعتبار لمقولة ومن ثم، فإنه ليس من باب ا المشهورة، عن أنه ( لينتون)لرفاهية وا 
مهما كان باإلمكان وصف الحضارة بأنها مجموع الوسائل، فإنه ال يمكن تجاهل أن الثقافة هي مجموع الغايات "

ير والقيم والمعايير حيث أن منظومة الرموز الثقافية الكامنة في اللغة والمعرفة والمعتقدات واألساط" أيضا
ـ كهوية أولى للجنس البشري، لتتيح له االنفصال الرمزي عن الطبيعة ـ تشكل المصدر األول ومحور .. الثقافية

، (53ـ  29: 2090الذوادي، )االرتكاز الذي ينبغي الرجوع إليه في تحديد سلوكياته الفردية والجماعية المختلفة 
تنطبق عليه متطلبات ذلك الفعل من تحقيق إرضاء أو تحاشي "ي موقف، وما بحسب الدافعية الثقافية للفعل في أ

" حرمانات بالنسبة للفاعلين، الذين يطورونها كنسق من التوقعات بالنسبة للموضوعات المختلفة من الموقف
لتي مدفوعين إلى ذلك بالمعنى أو المغزى الذي يضفونه عليه في األحداث االجتماعية، ا( 10: 2002األسود، )
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المعنى الذي يضفيه الناس على سلوكياتهم، يشكل الغاية "يتم التعامل معها وكأنها نصوص قابلة للقراءة، ألن 
 (.  920: نفسه..". )القصوى والشرط الجوهري لوجودهم

يتضح أن منطق مناقشة هذا الموضوع، يستلزم إثارة البعد الثقافي في الشخصية ، بناء على هذا المنطلق     
انية وأنساق فاعليتها من جهة، واألشكال النفسية للمجتمعات والتجمعات الحضرية، وأبعاد النهوض واالرتداد اإلنس

الثقافي، وعالقة مفهوم التنمية بالهوية ونمط اإلنتاج من جهة أخرى، ومن ثم ضرورة االنطالق من المسلمات 
جال الوعي وخريطة اإلدراك لدى الكائن البشري ـ القائمة على أن الثقافة هي المشكل األساسي لم، االنثروبولوجية

، مما يسوغ بدوره أولوية تحليل النسق الثقافي العام أو (902: 2003إبراهيم، ولطفي، )ـ ( كيرت ليفن)حسب 
وفق قواعد السلوك االجتماعي الظاهرية ، الفرعي المحدد ألنماط استجابات الشخصية للمثيرات والمواقف المختلفة

كإطار مرجعي لتبرير السلوك الذي تقوم به تلك الشخصية، وذلك عبر ما أصطلح على تسميته  ،أو الضمنية
بالمنهج االنثروبولوجي، الذي يعمل على تحديد األنماط الثقافية التي تميز مجتمعا من المجتمعات، لتحليل 

شئة االجتماعية والسياسية و مضمون كل من المعتقدات، الفنون، الدراما، واألمثال، النكت ومتضمنات أساليب التن
الخ، للتعرف على الخطوط األساسية للسمات الشخصية لذلك المجتمع ..مواقف الطفولة، وأساليب الترويح السائدة

عناصر الهوية، قيم االنتماء، المشكالت الملحة، قواعد التفاعل )واتجاهاته نحو مواضيع ذات داللة، مثل؛ 
رة، اإليحاءات الشهوانية أو الجنسية، قيم االلتحام بالقوى الغيبية والحاجة إلى االجتماعي، القيم الثابتة والمتغي

تدمير الحواس الواعية التي تعيق ذلك كمظر من مظاهر التزهد، أنماط االنفعال التفاؤل، التشاؤم، الحاجة إلى 
عليا، القيم الجمالية، القيم االنجاز، القدرية، أنماط السيطرة، االستجابات النمطية للمنبهات، القيم الوجودية ال

من خالل تحديد القيم ( العدوانية أو العنيفة، الحكمة، العجز أو السلبية، القدرة أو االيجابية أو تحمل المسئولية
واالتجاهات األساسية المتضمنة في ثقافة المجتمع الرسمية والشعبية، على أساس أن الناس يسقطون اتجاهاتهم 

انظر، .. )نية من أدب وأمثال وأساطير ونحت ورسم وعمارة وموسيقى وأغاني ورقص وقيمهم في منتجاتهم الف
 (.       9191سعيد، 

تكمن مشكلة هذه الدراسة فيما ينطلق منه االنثروبولوجيون االجتماعيون في دراستهم لإلنسان، : مشكلة الدراسة
وعة سياقات مرمزة، يستحيل فصلها عن من أن الكائنات البشرية عبارة عن أساليب معينة في الحياة، أو مجم

جملة مقوالتها التي تستبطنها أوعيتها اللغوية، التي تشتق منها المقدمات المنطقية التنظيمية للبناء االجتماعي 
واألخالقي، فالثقافة ليست حقيقة موضوعية مستقلة عن شعور وعقول حامليها ـ حسب النظرية النسقية التكاملية لـ 

نمـ ( سابير) ا هي مجموعة متناسقة من أنماط السلوك المتفاعلة، التي تترتب عليها معاني ومشاعر مشتركة، وا 
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تتجلى في شكل سلوكيات اجتماعية مرمزة ثقافيا، باعتبار حيوية اإلنسان مستمدة من اتحاد أو إدماج لما هو 
 . مفاهيمي مجرد في بالماصدق العضوي، كوحدة غير قابلة للتجزؤ

 :ن ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق أهداف إثارة التساؤالت اإلشكالية التاليةوانطالقا م     

ـ انطالقا من أن الثقافة هي المشكل األساسي لنمط الشخصية، فهل يمكن ترشيد السمات المكتسبة للشخصية 9
 .؟.عبر تحديد القيم المفضلة لتحقيق الذات

 .والعمليات االجتماعية النفسية واالقتصادية؟ـ ما الصلة بين العمليات االجتماعية الثقافية 2

 .بما راكمته من خبرات تكيفية مع محيطها؟" االعتمادية/االستقاللية "ـ ما عالقة ما تضفيه الجماعة على قيمة 5

 . بسيادة الثقافة الشفاهية؟" االعتمادية"ـ ما عالقة إعالء قيمة 4

 . ليها؟ـ ما آلية تكريس مضمون سجية الثقافة لشخصيات حام3

 :ولعل إثارة ذلك تكون ممكنة عبر المحاور الرئيسية التالية

 .أوال ـ جدلية الثقافة والشخصية

 .ثانيا ـ نماذج من نظريات ودراسات طبع الشخصية بالسجية الثقافية

 .ثالثا ـ خصائص الشخصية االعتمادية أو غير الناضجة انفعاليا

 .لشخصيات حامليهارابعا ـ آليات تكريس مضمون سجية الثقافة 

 :أوال ـ جدلية الثقافة والشخصية  

أي مجموعة القيم واالتجاهات والتصورات الخاصة بالعالم، التي " كأسلوب حياة"يشير المفهوم األوسع للثقافة      
ة اكتسبها الفرد تدريجيا بكل ما تحتويه من مفاهيم دينية ومبادئ أخالقية وتصورات ميتافيزيقية، التي تمثل سجي

الثقافة بقطاعاتها الرمزية واالجتماعية والمادية، إلى كل ما ينتجه اإلنسان باعتباره كائنا اجتماعيا ـ حسب تعريف 
ن كانت محاوالت تمييزها عن منتجات اإلنسان األخرى  والمعتمد في منظمة اليونسك( تايلور) للثقافة والعلوم ـ وا 

ألجهزة المعنوية أو غير المادية الموجهة للسلوك اإلنساني، مثل أخذت تنحو بها نحو النشاط الذهني البحت، أو ا
القيم العليا وطرق التفكير والدين واللغة والفن والفلسفة األخالقية المحددة للغايات أو الكياسة والحكمة اإلدارية 
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ظهر الحضارة بحيث عندما تصل الثقافة إلى مستوى معين من التعقيد والتقدم في تلك المجاالت، ت. والقانونية
. كأحد تمظهرات التطور الثقافي من المجرد إلى الملموس، أي كأجهزة ثقافية مادية للسيطرة على مظاهر الطبيعة

قد الحظ أن هناك دالالت متحولة لمفهوم الثقافة ذاتها من أمة إلى أخرى، بل ومن ( جان ستاروينسكي)وان كان 
ـ مثال ـ يميلون إلى دمج الحضارة بالثقافة، كان  نما كان الفرنسيو مراحل تطورية إلى أخرى بالنسبة لألمم، فبقدر 

األلمان يعتبرون الحضارة أمر خارجي ونفعي غريب عن قيمهم الوطنية، على عكس الثقافة المحددة في الزمان 
ون والمكان، والمتداخلة في صميم الهوية الوطنية، على اعتبار أن الحضارة انجاز، ومن ثم كان األلمان يفخر 

تعني عندهم إصالح العقل أو األرض أو  99بمنجزاتهم الثقافية وليس الحضارية، حيث كانت الثقافة خالل القرن 
الزراعة فقط، نظرا لتخلفهم عن نظرائهم األوربيين آن ذاك، ورغم أن مفهوم الثقافة أصبح يدل عند األلمان على 

ى الحياة السائدة، أي المصلحون أو المطالبون من يحملون رسالة أو مشروعا أو متجاوزون أو معترضون عل
باإلصالح، كما استخدم هذا المفهوم عند االنجليز بمعنى االرتباط بالعقل، أو ملكة المعرفة وشئون الفكر منذ 

، حيث أن الحلقة المفقودة في مفهوم الثقافة 99، فإن العرب مازالوا في المرحلة األلمانية خالل القرن 91القرن 
(. 2009انظر، كروبر، . )ب أنها ما زالت ترد بدون دور أو وظيفة، لتشير إلى الحذق أو المهارةعند العر 

، نظرا لالشتباك بين مفهومه المثقف أن يرتدي ثقافته وينزعها كالقّبعة، تبعا للمناسبات أو المقاموبالتالي على 
 .ومفهوم الموظف في أشباه الدول

جيا النفسية، حول العالقة الجدلية بين الثقافة والشخصية، حيث تحدد الثقافة ال جدال لدى علماء االنثروبولو      
نما أيضا لكل مكونات شخصياتهم، ابتداء من تصنيف أبدانهم، من  أساليب تعامل الناس ليس لمحيطهم فقط، وا 

واته، إلى اليمين المقدس إلى اليسار المدنس، ومن صفات جمالية أو اعتبارية، إلى نمط اإلدراك ومجاله وأد
سمات وجدانية أو انفعالية انبساطية أو انطوائية، حيث يمكن استنتاج السمات الرئيسية للشخصية من قواعد 
تفاعلها الثقافي عامة، بل والشعبي خاصة، حيث أن الثقافة غير العالمة أكثر تأثيرا على شخصيات حامليها من 

من نمطية سلوكية في الممارسة، ومن كثافة الطفح غيرها في المجتمعات غير المعرفية، نظرا لما يميزها 
من ( كارل يونج)الالشعوري في إعادة إنتاج المتصل بالعقل الجمعي السحيق، حسب ما توصل إليه السيكولوجي 

رغم إقرار االنثروبولوجيين من ( 910: 9191انظر،  كزنوف، )الشعرية والتشكيلية، ( السريالية)تحليل للفنون 
نما هو فاعل فيها، فهو مبتكرها ومجددها ومحددها  ناحية أخرى بأن الكائن البشري ليس حامال سلبيا للثقافة، وا 

والمصلحون االجتماعيون من تغيرات ما ( الكاريزميون)، بالنظر إلى ما أحدثه األنبياء والرسل والزعماء ومطبقها
يكون موضوعا لعمليات البحث، وليس  الحقل االجتماعي هو الذي"كان العالم لصبح هكذا لوالها، ومع ذلك فإن 
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نما باعتبارهم فاعلون مكونون اجتماعيا ، ما يعني (14: 9111بورديو، ".)األفراد من حيث أنهم ذوات بيولوجية، وا 
   .أن الفاعلية الشخصية مشروطة بحقلها االجتماعي وليس الذاتي

ة التي يطلق عليها العلوم التطبيقية من تسليم لهذا وجب التنويه إلى أنه رغم ما حظيت به المجاالت المعرفي     
بمبادئها، بحيث ال يجادل أحد المهندس في كيفية إقامة قنطرة على بحيرة، فإن العلوم السلوكية واالجتماعية لم 
تحظ إال بالجزء اليسير من ذلك في البيئات النامية، رغم ما تقدمه من استشارات للنهوض بالمجتمعات، عن 

حكم الذاتي لها، وتدعيم الصحة العقلية، وتطوير التنظيم االجتماعي إلدارة السلم والقضاء على طريق ترشيد ال
، كما ركزت .. التوتر، وتوثيق العالقة بين التنمية االجتماعية والتغير الثقافي، عقلنه العادات واألخالق الجماعية 

م، وتزايد معدالت المستشارين التنمويين 9149ا عام عليه الجمعية األمريكية لالنثروبولوجيا التطبيقية، منذ تأسيسه
فما زال المجهود الذي يبذله (. 50ـ 21: 9191انظر، رشوان، . )السلوكيين المعتمدين في األمم المتحدة

األخصائيون في هذه المجاالت لإلقناع بفوائد ما يقدمونه، يستنزف جهودهم فيما ال يفيد تطوير ما يمكنهم تقديمه 
تمع البشري، فقط، ألن مجالهم يخص الجوانب األكثر جوهرية لإلنسان، التي تحوم حولها هاالت لصالح المج

ميتافيزيقية أو ُملٌغزة، تتطلب مجاوزة جزء منها إلمكانية رصد جزئها اآلخر، كما حدث في المجتمعات التي 
دراك أنه ليس من المفيد في شيء محاولة االستعا نة بمعارف وآراء، بعد استطاعت ترويض تقديس الجهل، وا 

تفريغها من أي إضافة جديدة للنسق الذي استعان بها، حيث تتسع المسافة بين نضال الباحث لالعتراف بأهمية 
ما يستلزم اإلشارة إلى ما . مجال تخصصه، وبين إمكانية تقديم استشارات مفيدة باالستناد إلى هذا التخصص

 :يلي

سب تحويل الثقافة إلى ايديولوجيا أكثر من كونه توصيف علمي، ولذلك ـ التأسيس الثقافي تعبير صحافي، ينا9
بدال من التأسيس، حيث يعتبر التكريس أو التلقين أحد اإلجراءات " التكريس الثقافي"استخدمت هذه المحاولة 

حصيل في القياسية لتحديد مدى تمٌثل قيم التنشئة االجتماعية في المواقف المختلفة، بما يوازي قياس عملية الت
بأهمية خاصة لتأهيل األفراد في مراحل intitiation rites االمتحانات األكاديمية، لذلك تحظى شعائر التكريس 

العبور، لقياس قدرتهم على تحمل الضغوط الجمة التي يتم تعريضهم لها، مثل الصوم أو التشريط، في سبيل 
 (.299: 9191بدوي، . )اإلبقاء على الشعور الجمعي

نما يحتاج إلى مجال متناسب النتشاره، مثل دوائر البحيرة أو أضواء 2 ـ االنتشار الثقافي ال يتم بقرار رسمي، وا 
المصباح، حيث تتفاعل عناصر االتجاهات السائدة بنمط االنتاج بفلسفة الوجود بالتركيبة والكثافة السكانية 
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مع قوى االستقطاب القيمية واالجتماعية المؤثرة، بحسب بالمحيط الطبيعي بالتجارب التاريخية المدركة والسحيقة، 
 .(9111انظر، حنا، )، (هينتنكتون" )بصراع الحضارات"عالم االجتماع المشهور 

ـ التركيز على الجوانب المادية من الحياة أو التخصصات الفيزيقية، يوقع المجتمع تحت طائلة المقولة الشهيرة 5
امَِّحاَء العلوم اإلنسانية أمام العلوم الطبيعية، ُينبئ بإعادة إدماج "من أن ( شتراوس)للعالمة االنثروبولوجي 

 19: ت.لوبورتون، ب". )اإلنسان بالطبيعة، أو باألحرى إعادته إلى قلب الغائية التي تمضي الطبيعة منطبعة بها
صادية، ال تعتمد على ومن ثم العجز عن إدراك حقيقة أن عملية التنمية االجتماعية والسياسية واالقت (909ـ 

نما تعتمد أكثر على ما يصاحب ذلك من تغيير جذري في التحول  مجرد إنشاء خطوط اإلنتاج وتركيب اآلالت، وا 
من عملية العالقات التقليدية إلى عالقات قائمة على الكفاءة اإلنتاجية والمزايا الشخصية والشعور بقيمة العمل 

ولة الثقافي في فاعلية الشخصية االجتماعية، باعتبار ما تشكله من مجال لتتأكد مق.. المنتج في الزمن المحدد 
ولهذا فكلما كانت لغة األم مشبعة ... لإلدراك والتصور لألدوار المتضمنة في األساليب التعبيرية اللغوية والفنية

لف للوجود في باالنفعاالت الالعلمية بالواقع، كلما أدى ذلك إلى ترسيخ ما تعكسه من تصور خرافي أو متخ
فالتنبيه اللساني الذي يتلقاه الفرد من محيطه مسئول أساسا عن الطريقة التي ينظم بها نظرته إلى "شخصية نشئها 

وكلما كانت الذاكرة قوية في ذلك،  (991ـ 992: 9111حجازي، )  ".العالم واستجابته إلى المواقف أو اإلحداث
م الثقافي عند مستوى اج  .أو المعشري الالواعي  "العقل الجمعي"ترار ذاكرة السلف، أو كلما تجمد الُمحرَّ

" ماقبمنطقية"ـ أن توقع حدوث األشياء أو النتائج من غير أسباب موضوعية يؤشر على رواسب العقلية السحرية 4
عفاء الذات من استحقاقا ت التي ال تعير اهتماما للتناقض، وتكتفي بربط األشياء عبر التجاور الميكانيكي، وا 

التغير الالزم للحصول على تغيير، فال استقاللية فردية في مجتمعات التبعية المعرفية واالقتصادية، وال زيادة في 
أن ليس هناك معنى إال في االستخدام، أي أن محتوى األداء ليس "فالواقع .  الدخل بدون زيادة في قيمة االنجاز

وبعبارة أخرى فإن األداء ليس منفصال عن الالأداء في نمط (. ثيلر)شيئا يعرفه الناس، بل شيئا يفعلونه حسب 
التي  ،(299، 11: انظر، كوبالن) "اإلنتاج، مع اعتبار الحياة االجتماعية ذاتها هي جزء من عملية االنجاز

ن كان اإلنتاج المتناسب مع العقلية السحرية،  تمكن اإلنسان من التكيف مع المتطلبات االجتماعية الوظيفية، وا 
ناسب مع توقعات األداء السحري أو األسطوري، وبقدر ما يزيد مستوى األداء اإلنتاجي، بقدر ما يرتفع تقدير يت

 .األداء العقلي، ومن ثم، يتزايد ارتفاع مستوى التوقعات من المعارف التي تستند على أساس العقل

تستخدمها إلشباع حاجاتها، إلى جانب ـ أن الذات؛ ال تمثل سوى الجزء الملموس من الشخصية، أو أداتها التي 3
 .المكونات المعرفية واالجتماعية الثقافية والمزاجية
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 .ـ أن أي تعارض للشعارات الشخصية مع الشعارات الثقافية، يعرضها للُعصاب والضحالة الداللية1

ها، ويمنحهم التعبير ـ تتراوح أنماط الثقافة بين أ ـ موضوعات ظاهرة، يمكن تجريدها من السلوك الواقعي التباع1
عنها بيسر وسهولة لفظيا وعمليا، ب ـ موضوعات ضمنية، ال يمكن استخراخها سوى بالتحليل المركز، حيث أنها 
تمارس تأثيرها على المستوى الالشعوري، ما يعني أن كثيرا من أنشطتنا يخضع لموضوعات لسنا على وعي بها، 

م، بقدر ما تعجزنا عن عدم الوعي بالمحركات المعيقة للتكيف مع ومن ثم، فإنه بقدر ما نتكيف مع ثقافتنا األ
التطورات الجديدة، أو قابلية فهم علل تخلفنا، ما يظهر الحاجة إلى االستعانة باالنثروبولوجيا في علم الثقافات 

 (. 19ـ 10: 9111انظر، الجوهري، (. )كالكهون)المقارن ـ حسب 

من تصنيف الفاعلية للجماعات إلى مجتمعات ( توماسيللو)مكنت  لعل مثل هذه االعتبارات هي التي     
والمرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات، ما  ةوالمتميزة بأن سياقها الثقافي يتصف بالدينامكي" الفعالية النشطة"

ر قدر من يهيئ لها فرصا أفضل للبقاء والتقدم والمنافسة، كما تتميز استراتيجية التنشئة عندها باكتساب أكب
لى مجتمعات  التي تميز المجتمعات الشمولية " الفاعلية الراكدة"المرونة، والقدرة على التكيف مع التغيرات، وا 

الذي تطغى فيه الجماعة على أفرادها، بمفهومها المختلف عن الفرد، الذي ال " الجمعي"المتسمة بالطابع التقليدي 
تخضع إمكاناته تبعا للفعل الجمعي، دون أن تكون  معطاة أو تبرز قيمته إال كمكون من مكونات المجموع، و 

، "حرية إقامة مشاريع خاصة"أو االقتصادية " حرية اختيار شريك الحياة"مسلما بها، سواء في قراراته االجتماعية 
كما تتميز هذه المجتمعات الجامدة برصيد معرفي أقل من حيث الكم، وجامد ومتخلف من حيث النوع، نظرا 

ي الفاعلية النشطة للفرد، حيث تتميز بالجمود والتعصب للقديم وعدم التسامح مع التطور والتجديد في لتدن
استراتيجية التنشئة والتعلم، لكفالة تكرار الذات أو صورة السلف، كما تتميز الثقافة فيها بالطابع الشفاهي، لتأخذ 

ويمات كالمية في فراغ من المجردات المنبتة الكلمة فيها محل النشاط اإلنتاجي، بحيث يدور الجدل حول ته
الصلة بالواقع، ما يقطع الطريق على التغيير والتجديد المواكب لحركة التاريخ، نظرا التساع الهوة بين الفكر 

 (.2001انظر، توماسيللو، )والتطبيق، ومن ثم غياب الحافز والقدرة في محاكاة المنافسة والتفوق، 

في أنثروبولوجيا الفاعلية، إلى أن لكل ( دافيد لوجورتون)ع االجتماعي ـ حسب رأي كما يرجع ذلك الواق     
جماعة بشرية تمثالتها الوجودية الخاصة لعالمها، الذي تضفي على روابطه طابعا ثقافيا، يتكون من مجموعة من 

كنا، عبر ما راكمته الرموز التي ينشئ المجتمع دالالتها أو معانيها وقيمها، والتي تجعل الوجود الجمعي مم
الجماعة من خبرات محاوالتها التكيفية لمواجهة محيطها، ومن ثم، وبحسب كفاءة كل مجتمع في تأويلها، تترتب 
المجتمعات في درجة سلم التطور الحضاري، بقدرتها على المنافسة والخلق واإلبداع، ومن ثم أيضا، فإن كل 
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ت تأويل ثقافي، تقاس قيمته بقدر المساندة الجمعية التي يخضع لترميزا" اعتماد/استقالل"وصف ألي قيمة 
يستحثها، أو بقدر فاعليته إزاء التوقعات المشتركة التي يخلقها في تعليمه للرؤوس الممتلئة باالبتكار، أو الرؤوس 

 (.2003انظر، ريب، . )الحسنة التكوين في اإلذعان والمسايرة

تطبيقات السيكو ديناميكية إلى الحصول على ترابطات معرفية بناء على تلك االعتبارات، فقد أدت ال     
أن بناء الشخصية ( ابرام كاردينر)انثروبولوجية وسوسيولوجية وسيكولوجية، استخلص من خاللها البعض، مثل 

ليست مجرد نمط سيكولوجي متكيف مع القيم الثقافية " مجموع الخصائص السيكولوجية والسلوكية"األساسية 
سب، بل وهي نمط قائم على أمزجة الشعورية تتشكل بواسطة النظم الثقافية األولية، تبعا لطرقها في السائدة وح

تدريب الطفل وتنظيم األسرة بها، لتستمر كأمزجة خالل الحياة، وتنعكس على اآلخرين، وعلى المواقف والنظم 
رالف ) ل ما توصلت إليه الدراسة التي أجراهاالثقافية الثانوية، كالمعتقدات الدينية واألساطير والسلطة والفنون، مث

من أن الطرق التعسفية في تربية األطفال تفقدهم االستعداد  )مدغشقر(في  Tanala( التنالة(على مجتمع ( لينتون
أن الثقافات التي ال  المبادأة أو المبادرة، كسمة أساسية من سمات الشخصية االستقاللية، أي القيادي والقدرة على

تقر العصيان لألطفال، تنشئ راشدين اعتماديين عاجزين عن المبادرة والقدرة على المواجهة، وبحاجة مستمرة 
 .آلخرين يوجهون استجاباتهم المناسبة في المواقف واألحداث االجتماعية

كيف ( اكولومبي( لفي شما من الهنود الحمر   Caska(كاكاس)في دراسته لمجتمع ( هوينجمان)كما عرض      
 :أثرت ثقافتهم في سمات شخصياتهم بما هو مختلف عن المجتمع السابق، على نحو

 ـ أن تسامح االتجاهات الثقافية حول استقالل الفرد وعدم خضوعه ألي سلطة، ينشأ عنه9

 .شعوره بالمسؤولية عن نجاحه أو فشله

يعتبرون العدوان والخصومة سلوكا مكروها، ويميلون إلى ـ أنه رغم عدم وجود شرطة أو سلطة رئاسية، فإنهم 2
ترابط "يتطابق في  أن بناء الشخصيةمن ( لينتون)ما يؤكد ما ذهب إليه . معالجة مشكالتهم بالتفاهم والتسامح

مع النظم والعناصر والسمات التي تميز كل ثقافة عن غيرها، وليس بالضرورة أن يتحقق ذلك البناء " خصائصه
" بالشخصية األساسية"صر من الجماعة، إنما يوجد لدى الغالبية العظمى، بحيث يمثل  ما يعرف في كل عن

 .كأسلوب أو طريقة تكيفية أو توافقية مع المجال الفيزيقي واالجتماعي
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 مدى تكاملية النظم التي تتكون لدى الطفل نتيجة( التناال والماركيز)بين قبيلتي ( لينتون)كما أثبتت مقارنة      
خبراته المباشرة خالل عمليات النمو، إذ تبين أن النظم الدينية ـ مثال ـ كانت صورة طبق األصل لخبرات الطفل 
من خالل ما خضع له من ترويض أسري، حيث اختلف التماس العون اإللهي تبعا الختالف خبرات الطفل 

ولذلك فإن التماس العون في بعض  .الخاصة وأهداف الحياة التي حددها كل مجتمع لنفسه، وفق ظروفه الخاصة
هذه المجتمعات يتم عبر ممارسة عقاب يفرضه المرء على نفسه، حتى يستعيد رحمة اإلله، التي افتقدها نتيجة 
انحرافه عن الحياة االجتماعية، أما في بعضها اآلخر، فإن أسلوب التماس العون، يقتصر على التحلي بالصبر 

 .والجلد

تحليل العوامل الدينية المؤثرة في تكوين الشخصية لهذين المجتمعين، أن األساليب  كما اتضح من خالل     
المعتمدة في تنشئة األطفال، مثل معاملة الوالدين والمواقف المتميزة بالثبات، قد حددت الجهاز العقلي لهم، وذلك 

 :عبر عمليتين متداخلتين

 .ـ عملية النظم األولية أو األساسية أو االبرازية9

ـ عملية النظم الثانوية، التي هي نتاج النظم األولية، ما يعني أن النظم األولية، هي المسئولة عن إبراز النظم 2
انظر، . )االجتماعية كافة، فهذه األخيرة تتفق مع الخبرات التي تلقاها الطفل الناشئ من المواقف األساسية

 (.10ـ  11: 9193غامري، 

ى، كنموذج تعبيري، يمكن التحكم في تشغيله؛ النسبة المنظومة من أغاني كما يعكس النظام الموسيق     
مما يعني أن الربط بين . المجتمع بإيقاع منتظم على فترات ايجابية التفاعل، مثل مرات حمل األمهات ألطفالهن

ما توصلت إليه المجاالت الثقافية واالجتماعية والنفسية؛ عملية مثمرة في فهم تركيبة الشخصية اإلنسانية، حسب 
، وبالمثل، تعكس أساليب الناس في اللعب (سميث)والسيكولوجي ( روبرتس)الدراسة المشتركة لالنثروبولوجي 

والترويح النماذج التعبيرية السائدة في بيئاتهم، حيث تتناسب ألعاب القوة مع البيئات المعتدلة الحرارة، واأللعاب 
مع ( الروليت)ي النجاح عبر الذكاء في اإلدارة والسوق، والعاب الحظ مع اتجاه األمل ف( البوكر)اإلستراتيجية 

األمل في النجاح بضربة حظ، التي تسود في المعتقدات الثقافية بخيرية األرواح، والنموذج االستراتيجي في 
المبرت، انظر، )المجتمعات غير البدائية المتماسكة طبقيا، التي تصل أهدافها عبر التطبيع على ترشيد الطاقة، 

بنية العقل الذي ينتمي إلى ثقافة ما تتشكل الشعوريا داخل هذه الثقافة ومن خاللها، وتعمل "، نظرا ألن (9191
 (.9191انظر، الجابري، " )بدورها وبكيفية الشعورية كذلك على إعادة إنتاج هذه الثقافة نفسها
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 :ةثانيا ـ نماذج من نظريات ودراسات طبع الشخصية بالسجية الثقافي

تزايد االهتمام منذ الحرب العالمية الثانية بموضوع الثقافة والشخصية، ابتداء بالعالقة بين األمراض النفسية      
واالجتماعية والعضوية باألنماط الثقافية، في محاولة لفهم عالقة النظم االجتماعية المطبقة في التنشئة 

ولعل أكثر المداخل النظرية التي ركزت . شخصية حامليهااالجتماعية للجماعات، ومدى تأثيرها في تحديد سمات 
 :على إبراز تأثير الثقافة في الشخصية تتمثل فيما يلي

الصيغة العاطفية للسلوك المنمط "سجية الثقافة بأنها ( هوينجمان)ـ نظرية سجية الثقافة، التي عّرف ضمنها 9 
منة في الثقافة نحو العالم التي تؤثر في سلوك حاملي مجموعة العواطف المتض"بأنها  (باتسون)وعرفها " اجتماعيا

ما أثار جدال حول سيادة سجية كلية لشخصية حاملي كل ثقافة، وأسباب انحراف البعض عنها، " تلك الثقافة
من حيث أنه مهما كان الوسط المعيش يمثل أسلوبا  habitus( الهابتوس)تحت مفهوم ( بورديو)والذي عالجه 

يبدو أن ما هو شخصي هو بشكل أو آخر اجتماعي، فإن الممارسة تعيد االعتبار للفاعل في في الوجود، بحيث 
( بسموت)وجه حديدية البناء االجتماعي، حيث يعيد الفاعلون االجتماعيون إنتاجه باستمرار عبر ما يسميه 

شروط االجتماعية مختلف أنساق االستعدادات التي اكتسبوها وهم يتقمصون نمطا معينا من ال"الفاعلين، أي 
ألن "نظرا ". واالقتصادية التي تجد في مسار محدد داخل الحقل المعني فرصة أكثر أو أقل مالءمة ألن تتحقق

: 9111بورديو، " )الفرد مثل اإللكترون، انبثاق من الحقل، ال يوجد كما هو إال ألن هناك حقال فكريا أو فنيا
ي القويم، الذي يقوم به الفاعل دون أن يضعه إظهاريا في باعتباره بحيث يبدو الفعل العملي كمماثل للرأ( 15ـ12
أن فكرة المحافظة على االنطباع بوجود النظام االجتماعي هي عملية ال تنتهي "، بالنظر إلى (933نفسه، .)هدفا

حرى كتركيز وليس من السهل إدراكها للوهلة األولى، ألنها في النهاية األساس المسلم به لجميع أفعالنا، وهي باأل
كريب، (. )جار فنكل)ـ بتعبير " االنتباه بشدة على عملية التنفس أو الطريقة التي نضع بها قدما أمام أخرى

 (.   931و  901: 9111

تصوره بان كل ثقافة تشتمل على عدد محدود من الثيمات ( أوبلر)ـ نظرية الثيمات، التي صاغ ضمنها 2
يم الفاعلة، التي تؤكد الجماعة على أهميتها، لتشكل طبيعة الواقع عند المتكاملة، كتوكيدات ديناميكية للق

 .."ثيمة احترام السن أو الشرف "أعضائها، مثل 

مجموعة من الخصائص النفسية "ـ نظرية روح الثقافة، التي تقوم فكرتها على أن لكل ثقافة روح، هي عبارة عن 5
 :ولهذه الروح جانبين" ديهيات فطريةالمجردة التي تسيطر على شخصيات حامليها في شكل ب
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اإلطار المرجعي، أو القواعد المرجعية العامة التي تحكم المسلمات ( كروبر)ويمثل حسب : أ ـ جانب استمراري
للعالم الواقعي " الشعورية"البديهية للعمليات العقلية ألي جماعة، والمتضمنة في لغتها، بحيث تبني صورة معينة 

حيوية الزمن لدى قبائل  بها، حول أي من مقوالت الفكر، كما هو مالحظ لتأثير غيابالنسبة للمتحدثين ب
 .  على ركود سلوكهم( الهوبي)

يمثل البرنامج العملي لإلمكانيات المنطقية ألساليب كل ثقافة، وهو المسئول عن إشباع : ب ـ جانب تطوري
تدخل الثقافة في مرحلة اإلفالس، وضرورة االستعارة  أو العاطفي للثقافة، والذي إذا ما استنفد يالجانب االستمرار 

 (.         9195انظر، الساعاتي، . )الثقافية االنتقائية من غيرها

 :على نحو" كلية الحضارة والمسلك الشخصي لألفراد"الذي تدور قضاياه حول مبدأ : ـ األشكال النفسية للمجتمع4

عن حضارة الشرق األوسط التي تؤكد على ( جون جولك)اسة أ ـ مدخل األشكال النفسية للمجتمع، وتعتبر در 
كصفة أساسية لمسلك اإلفراد، أقرب إلى توصيف األشكال النفسية للمجتمع العربي من " الخوف والحماية"عنصر 

غيرها، حيث أشار إلى أن التجزؤ اللغوي واالثني والقبلي المتناحر، هو مصدر هذا الخوف، ومصدر الطلب على 
ي آن، ففي الوقت الذي يلجأ فيه المرء إلى االنتماء ألحد القوالب طلبا للحماية، يحيل هذا االنتماء نفسه الحماية ف

أو الشعور بالعار لدى سكان هذه " الشعور الدائم باالتهام"إلى مصدر للخوف، كما يربط بين هذه الديالكتيكية و
 .المنطقة، مما يجعلهم ينبرون للدفاع عن أنفسهم دون مبرر

وهو منهج يشدد على طرق التعلم واكتساب المعرفة،  enculturation socializationـ التحضر والتجتمع  ب
ليظهر أن بناء الشخصيات يختلف باختالف الحضارة، فارتكز على إبراز الفروقات الحضارية في التنشئة، ومثاله 

وها من اضطرابات المراهقة، فهم التي أظهرت خل Samwa ( سمووا)عن المراهقة في ( مارغريت ميد)دراسة 
ال يصرفون معظم ما لديهم من طاقة في السعي لنيل الشرف أو السعي  Trobriand( التروبرياند)على عكس 

وراء الخبرات المادية، حيث ال يتوقفون مطلقا إزاء خيارات بين غايات يضعونها لحياتهم، ومن ثم فليس لهم في 
من األصالة، على عكس الحضارة الغربية التي تتعدد فيها القيم  الغالب أيضا شخصيات على جانب كبير

( 19ـ  91: 9193بريتشارد، . )ويعاني المراهقون من االضطرابات العنيفة فيها.... واالتجاهات وااليديولوجيات
 .تبعا ذلك

في الحديث " تكراراإلصرار وال"كما ربط أنصار هذه المداخل بين أساليب التنشئة في الحضارة العربية وبين      
لكسب الجدل بين األشخاص، والطريقة المتبعة في تسليم مكافآت األطفال، حيث على الطفل أن يجهد نفسه 
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، كما ربطوا بين االعتقاد بإمكانية شفاء األمراض بواسطة ...للحصول عليها، من األعلى أو من وراء الظهور
ال، حيث تأخذ الكلمة والتعبير والسكوت مكانا هاما في المأكل والمشرب، بالتدرب الشفوي الممارس على األطف
 .بناء الشخصية، يشدد العرب على اكتسابه بطريقة مميزة

الربط بين طرق السماح لألطفال : أما طرق التنشئة التي تم ربطها بالمسالك الحضارية، فمن أهمها     
ألرواح خالل الموت، وبين الفطام المبكر باالنغماس في الملذات والمسلك الحضاري في عدم االعتقاد بوجود ا

ما " العين"واعتقاد المرء بالمسئولية عن مرضه، وبين التشدد في ممارسة الجنس واالعتقاد في السحر السلبي 
الخوري، (. )جون ويتنغ)بتعبير " التعبير المكبر لعملية التنشئة االجتماعية"يعني أن النظم الحضارية ليست سوى 

     (.54ـ  55: 9193

وبناء على أن الكل هو المحدد للجزء، فقد انتبه خبراء التنمية إلى المدخل الثقافي أو مدخل القيم الثقافية،      
( ماكس فيبر)حيث تنطلق معظم الدراسات المتعلقة بدور القيم الثقافية في عملية التنمية والتحديث من معالجة 

على العالقة بين القيم ونشأة الرأسمالية الحديثة، كنتيجة لدراسته  التي تؤكد( البروتستانتية)للثقافة األخالقية 
المقارنة لتأثير أنماط معتقدات مذهبية دينية معينة على السلوك االقتصادي، حيث الحظ تميز المعتقدات 

الفعل "عن غيرها، وذلك في إطار نظريته ( العمل الحر، والربح الفردي)من حيث تدعيم ( البروتستانتية)
السلوك الذي ينطوي على معنى ذاتي يعطيه له الفاعل، آخذا في اعتباره سلوك اآلخرين أو "بمعناه " جتماعياال

عن غيرها، من حيث " الرأسمالية"نظرا لمالءمة دالالتها لمعدالت التنمية االقتصادية " المشاركين في الموقف
التي ال تعبر إال عن معتقدات ( كاثوليكيةال)على عكس المعتقدات " للمشاريع الخاصة"تناسب قيمها الرشيدة 

 .غير ناضجة، أي اعتمادية" أنانية"سحرية، أو سمات شخصية 

كاتجاه جديد ( البروتستانتية)وقدم براهينه على صحة ما ذهب إليه من وجود عالقة سببية بين نسق القيم      
نحو الحياة، محددا لسجية الشخصية ونمط السلوك، وبين روح الرأسمالية من خالل مقارنة تاريخ بعض الدول 

من حيث تغيير عقليتهم، إذ حل السعي ( ال أمريكاهولندا، انجلترا، شم)التي سادتها التعاليم البروتستانتية، مثل 
الحر من أجل الربح المشروع، التوفير، العمل الشاق المنظم، محل اإلقطاعية التقليدية في الريف، على عكس 

 .التي ظلت متخلفة في شرق أوروبا( الكاثوليكية)بعض الدول 

مسئول إلى حد كبير عن تحديد نظام " ي أعلىكنسق ثقاف"يرجع ذلك إلى أن التنظيم الديني أو العقائدي      
القيم، الذي يحدد الغايات العليا للحياة أو الوجود، ويرسم شكل السعادة وكيفية إشباع الحاجات وأولوياتها وطريقة 
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الوفاء بتلك األولويات، مثل تحريم الهندوس لذبح األبقار والدعوة لتقديسها، بكل ما يترتب عليه من عدم 
، واعتبار البعض أن االنغماس في ..الزراعة، إلى جانب منافستها لإلنسان في الموارد الغذائية استخدامها في

الملذات الدنيا انشغال عن الغايات الحقيقية للوجود، إضافة إلى األنماط االستهالكية التفاخرية في األفراح والمآتم 
وتنوع الثروة، ومن ثم سلوكيات اإلفراد المتعلقة واألعياد، بما يتركه من تأثير على أساليب االستهالك واالدخار 

بذلك من ضعف المحفز القيمي لإلنتاج  وبذل الجهد في تكوين الثروات، كلما ارتفعت معدالت الوسائل األخرى 
المحددة لتقييم الفرد على أسس ال تقوم على المزايا الشخصية، واالنشغال بما هو غير منتج وال يحتاج إلى كفاءة 

ل الفساد واستغالل النفوذ وتدني االنتماء اتجاه المجتمع، النحصاره في المجموعة القبلية أو العشائرية أو وجلد، مث
الطائفية، وشيوع القيم القدرية، التي تؤكد على أن الواقع المادي قدر محتوم ال يمكن تغييره، كلما أدى ذلك إلى 

بالعجز المهين إلى تبريره، وأحيانا إضفاء التقدير والتبجيل  التسليم بعدم إمكانية تغييره، والميل بدال من اإلقرار
على مساوئه، ومثال ذلك رفض الفالح الهندوسي في بعض المناطق استخدام المحراث الحديدي رغم نجاعته 
مقارنة بالخشبي، بناء على االعتقاد بتقديس األرض، التي تبخل بجودة إنتاجها مع المحراث الحديدي الذي يحطم 

 (.911ـ914: 9191انظر، غيث، . )هاأجزاء

أهمية النسق الثقافي عامة في عمليات التغير، حيث يبدأ ( بارسونز)وعلى هذا المنوال أيضا أبرز تلميذه      
دائما من النسق الثقافي، أي ابتداء من نطاق األفكار والقيم، ثم يؤدي مؤخرا إلى تغيير القواعد أو المعايير 

إذ أنه مهما كان النسق االجتماعي الشامل مكون من ثالثة ( 911ـ 914: نفسه)وكية، الموجهة للخيارات السل
نسق ما وراء )باإلضافة إلى نسقين فرعين آخرين، هما ( ثقافية، اجتماعية، شخصية)أنساق فرعية أساسية 

ذي يؤدي تأثيره من ال( ثم النسق الطبيعي أو العضوي. )الذي يؤدي فاعليته من خالل نسق الثقافة والقيم( الطبيعة
خالل نسق الشخصية، فإن هذا يعني أنه إذا كان النسق العضوي أو االقتصادي يؤدي وظيفته من خالل نسق 
الشخصية، ونسق الشخصية محكوم بالموجهات اإللزامية لنسق الثقافة، فإن العامل األساسي في البناء االقتصادي 

يسيره النسق الفرعي ( الفاعل، الهدف، الوسيلة، البيئة)الفعل  يعتمد على نسق الثقافة، نظرا إلى أن كل مكونات
األقوى منه في المعلومات واألقل منه في استخدام الطاقة، رغم احتفاظه بهويته، حيث تميز النسق الثقافي 
 باشتماله على مجموعة القيم واألفكار والتوجهات التي تشكل الرموز االساسية  التي تضبط التفاعل االجتماعي،

التي تحكم سلوكيات الفاعلين ( اإلدراكية، الوجدانية، التقويمية)من خالل أنماط من التوجيهات القيمية 
االجتماعيين، ولذلك فان أي تغيير في نسق الثقافة يؤثر في بقية األنساق االجتماعية األخرى، في الوقت الذي 

في نسق الثقافة، ورغم أن نسق الشخصية مكون  يمكن فيه تحييد تأثير أي تغير من النسقين اآلخرين من التأثير
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من البناء الدافعي، المستند إلى الغرائز المتأتية من البناء العضوي، إال أن اهتمامات الفاعل، التي استوعبها من 
الجوهري وآخرون، .. )مكونات الثقافة، تشكل بدورها مكونا دافعيا للفاعل، يتفوق أحيانا على الدوافع الغريزية

ما يظهر أهمية الثقافة بالنسبة لإلنسان، ولهذا بدأ األخذ في االعتبار للعوامل االجتماعية الثقافية في . (9192
نشاط التنمية، جراء النتائج السيئة التي أسفرت عنها االتجاهات التنموية من األعلى إلى األسفل، التي أعلنها 

فقام علماء انثروبولوجيون . تابعة لألمم المتحدةم، وامتدت إلى مؤسسات كثيرة 9115رئيس البنك الدولي عام 
لمساعدة العالم ( بنجهامتون ونيويورك)بوضع نظام للتنمية في أوروبا وأمريكا الشمالية، في مؤسسات للتنمية في 

الثالث، عبر تصميم البرامج التي تعمل على التوافق الثقافي للمشاريع التنموية، وذلك لتجنب المعارضة 
عبر األخذ في االعتبار لخريطة نظام الحكم الداللي للتنمية، أي الرؤية الخاصة بجهاز األشكال االجتماعية، 

المعرفية لها، والمؤسسات التي تنظم اختراع األشكال المعرفية، لتنظيم الحياة االجتماعية بما يتناسب مع الروابط 
ورصد ( ، عالقة الدالالت التنموية بالهويةالفردية، العقالنية، الترشيد، االنجاز، االدخار)االقتصادية، مثل 

اتجاهات الرفض المقاومة للتدخالت الخاصة بالتنمية، واللغات والمجاالت العقائدية، مثل مطعم تاج هند، وقضية 
، ما يعني (9111انظر، أرتورو، ( )هافلكو)في فرنسا، حسب عالم االنثروبولوجيا االمريكي الالتيني ( مكدونالدز)

 . نشاط تنموي تتوقف على مدى مالءمته للسياق الثقافي أن نجاعة أي

 :ثالثا ـ خصائص الشخصية االعتمادية والمستقلة 

تنظيم يقوم على أساس من عادات الشخص وسماته "يرى علماء االجتماع بأن الشخصية عبارة عن      
متغير يتوسط "علماء النفس فيرون أنها أما " واتجاهاته، ينبثق من تفاعل العوامل البيولوجية واالجتماعية والثقافية

وتشتمل عناصرها األساسية على ما هو جسمي أو عصبي، وعقلي أو معرفي، ومزاجي أو " المثيرات واالستجابات
انفعالي، وأخالقي أو قيمي، البد أن ينظر إليها متكاملة في بيئتها االجتماعية، وانه بقدر ما يؤثر كل عنصر 

يعكس اتجاهات الفرد "الذي . بقدر ما يتأثر أيضا بأسلوب الثقافة السائدة ومستوى نضجهامنها في البقية األخرى، 
اكتمال الوظائف  ، أي(510: 9191بدوي، " )وتنشئته واستقراره العاطفي، والتكيف الذي يتميز به في بيئته

لى تناسب ضبط استجاباته الجسمية والنفسية واالجتماعية والروحية والتناغم بينها، ليرتقي إلى مستوى القدرة ع
االنفعالية مع مستوى عمره الزمني وخبراته وطبيعة المواقف المتغايرة في السياق المعياري للمجتمع، بحيث ال 

نما بدافع مبدأ الواجب، واإليثار النبيل  .يكون مضطرًا الحترام احتياجات اآلخرين تحت ضغط األمر الواقع، وا 

محمد المهدي عن النضج االنفعالي في . لوجداني كما وردت في بحث دأما أهم مظاهر تأخر النضج ا     
2094 :www.maganin.com  فيمكن إجمالها فيما يلي: 
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وعالماته ثورات الهياج االنفعالي، السلوك االندفاعي، االستجابات الزائدة عن الموقف، : اضطراب المشاعر -9
الغضب الحادة، تقلبات المزاج، الغيرة الزائدة، عدم القدرة على الحساسية الزائدة، عدم تحمل اإلحباط، نوبات 

 .التسامح، عدم تحمل األلم، عدم القدرة على السيطرة على االنفعال

أنا ال )إلى االستقالل ( أنا أحتاجك)إن النمو الطبيعي لإلنسان ينتقل من االعتمادية : االعتمادية الزائدة -2
 (.كل منا يحتاج اآلخر)ة إلى االعتمادية المتبادل( أحتاجك

االعتماديون بعدم القدرة على تأجيل إشباع بعض الرغبات سعيًا لمستوى إشباع : الرغبة في اإلشباع اآلني -5
 . أفضل، وعدم تحمل مسئولية أخطائه أو قصوره، والعجز عن اتنقاد نفسه نقدًا بناءاً 

مادي أن ما يحدث له دائمًا هو نتيجة الحظ أو حيث يرى االعت: عدم القدرة على التعلم من خبرات الحياة -4
 .الظروف أو أخطاء اآلخرين، فيظل يكرر أخطاءه مرة بعد مرة

ومن أهم عالماتها األنانية، وهي مصحوبة بانخفاض تقدير الذات، وتدني االعتبار : التمركز حول الذات -3
 . منهم ألحاسيس لآلخرين، رغم حاجته المستمرة لالهتمام والرعاية والتعاطف

 :أما مظاهر النضج االنفعالي فمن أهمها حسب هذا البحث  

لديه إحساس باألمان والثقة، ويستطيع أن يعبر عن مشاعر حبه تجاه   شخص: القدرة على أن ُيِحب وُيَحب -9
 .اآلخرين كما أنه يستطيع أن يستقبل منهم مثل تلك المشاعر دون خوف أو خجل

األشخاص الناضجون يواجهون الواقع كما هو ويعرفون أن أقرب : والتعامل معهالقدرة على مواجهة الواقع  -2
 .طريق لحل المشكالت هو التعامل معها فوراً 

إن اإلحساس باألمان لدى الناضجين وجدانيًا يسمح لهم : باألخذ اإلهتمام بالعطاء بنفس قدر االهتمام  -5
 .بإعطاء االعتبار الحتياجات اآلخرين

ن كانت خبرات : النظر إلى خبرات الحياة بشكل إيجابيالقدرة على  -4 فإن كانت خبرات سارة استمتع بها، وا 
 .مؤلمة فهو يتقبل مسئوليته الشخصية عنها ويكون واثقًا أنه سيتعلم منها لتحسين نوعية حياته المقبلة

 .الذاتي من خالل تحمل مسئولية األخطاء، والنقد :التعلم من الخبرات الداخلية القدرة على -3
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 . من خالل تحمل المسئولية، بدال من البحث عن كبش فداء: القدرة على تحمل اإلحباط -1

فالناضج يجتهد فورًا في البحث عن حل للمشكلة التي : القدرة على التعامل اإليجابي مع مشاعر العدوان -1
 .تأحبط بسببها، فغير الناضجين يهاجمون الناس بينما الناضجون يهاجمون المشكال

فالشخص الناضج وجدانيًا يتمتع بحالة سالم داخلي ولديه إحساس باألمن : التحرر النسبي من أعراض التوتر -9
حساس بالقدرة على الحصول على ما يريده من الحياة  . وا 

 .الناضج يعترف بالحقيقة، ويمتلك آليات كثيرة لحلها بشكل آمن: القدرة على حل الصراعات -1

يتعامل الناضج مع االختالف ويستفيد منه في إثراء الحياة من خالل : ف والبعد عن التعصبقبول االختال – 90
 .التواصل الجيد والتعايش السلمي البناء مع اآلخر المختلف

ال تجد في الشخص الناضج نتوءات أو تشوهات نفسية أو خلقية، بل هو متوازن في كل شيء، : التوازن -99
 .لبعيد عن اإلفراط والتفريطوالتوازن وهو الوسط العدل ا

فالشخص الناضج يعرف ما يجب عليه فعله، وهو مدفوع داخليًا لتحقيق أهدافه : الدافعية لإلنجاز -92
 .المشروعة، وال يحتاج لدفع خارجي ليبقى منتجًا طول الوقت

ينصت ألسرارها وبدائعها يتوجه الناضج وجدانيًا نحو اإلبداع، فهو لديه رؤية إيجابية للحياة تجعله : اإلبداع -95
 .ويكتشف العالقات بين األشياء المتباعدة

وبما أن الشخص الناضج يقبل االختالف والتعدد، ولديه مشاعر حب لآلخرين  :القدرة على العمل الجماعي -94
 .فانه ينجح في عمل الفريق

 .كثمرة لما سبق: التوافق واالنسجام مع النفس ومع الناس ومع اهلل -93

بالنظر إلى هذا الربط بين النضج االنفعالي واإلبداع والتجديد كأحد مميزات الشخصية االستقاللية، أخذ      
االهتمام بالتحديث االجتماعي يتجه إلى أن تلك السمات الشخصية ما هي إال محصلة لألسلوب الذي من خالله 

 :حيث تبين ما يلي" التنشئة االجتماعية"يرتبط الفرد ببيئته 
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ـ أن البناء االجتماعي المغلق المميز للمجتمع التقليدي، بما يترتب عليه من التزامات ومطالب، مثل طاعة  أ
، من العوامل المعيقة ..نماذج السلطة االجتماعية الوالدية وغيرها، واالهتمام بالمكانة الموروثة والعزلة النسبية

ة انطباع بأنها ثابتة، وأنها صالحة للديمومة، وان لظهور الشخصية المجددة، حيث يتولد لدى أصحاب كل ثقاف
أي تغيير فيها يكون ضارا بمصالحهم، ومن ثم، فإن أي مبادرة شخصية للتغيير في نمط االنتاج، بإقامة مشاريع 

 . اقتصادية، تتطلب تغيير بنيتها

لقيم التقليدية، والتي ب ـ وذلك على عكس بناء المجتمع الحضري الحديث، الذي يتمتع بمرونة، متعارضة مع ا 
تعمل في الوقت ذاته على تيسير الحراك االجتماعي والفيزيقي، بما ييسر للفرد مخارج من اإلذعان للسلطة 
التقليدية أو تحاشيها، كما يوفر الوسط المالئم لتشجيع التجديد والنمو االقتصادي، وبالتالي سيطرة الحاجة أو 

ية المسئولة، ومن ثم النمو االقتصادي، الذي يتبع بروز هذه الحاجة في الدافعية إلى االنجاز المالزمة للشخص
كما ورد . المجتمع، والذي تلعب التنشئة فيه الدور الحاسم في خلق تلك الحاجة أكثر من أي عوامل تدريب أخرى

ة المنجزة، الذي أكد فيه على أن أهم ما يميز الشخصي( دافيد ماكليالند)المشهور ل " مجتمع االنجاز"في كتاب 
الرغبة في خلق أو عمل األحسن، ليس بدافع : )أو الشخصية المغامرة كثيرة الطاقة كأداة لالنجاز، يتمثل فيما يلي

الشهرة أو الرفعة االجتماعية، بقدر ما هو بدافع الوصول إلى اإلحساس الداخلي بالرضى الشخصي عن الذات ـ 
على استشفاف وتوقع االحتماالت المستقبلية ـ االنجذاب نحو  اإلحساس بالمسئولية الفردية ـ الحسم ـ القدرة

 (.الجديد

كما خلص في ربطه بين الحاجة إلى االنجاز في الثقافة ومستوى النمو االقتصادي في فترة تاريخية معينة      
 :إلى ما يلي

 .ـ  توجد داخل كل ثقافة جماعات لديها دوافع لالنجاز أعلى من الجماعات األخرى9

 .ختلف الحاجة إلى االنجاز من ثقافة إلى أخرىـ ت2

 .ـ تشهد الحضارات دوافع لالنجاز في مراحل تاريخية أكثر من مراحل أخرى5

 .ـ يرتبط الدافع لالنجاز ببعض األنساق الدينية وأساليب الحياة والطريقة االجتماعية في تدريب األطفال4

قبل . قتصادية هدفا له، أن يهتم بزيادة الدافعية  لالنجازـ وعلى المجتمع الذي يريد أن يجعل من التنمية اال3
 .الحديث عن زيادة الدخل في أي مشروع كان كبيرا أم صغيرا
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ـ تكثر الحاجة إلى االنجاز في األسر التي تشجع األطفال على االستقالل واالعتماد على الذات في سن مبكرة 1
صالح دراجاتهم وتجهيز إفطارهم  .البداية من األسرة .في ربط أحذيتهم وا 

أن آباء األطفال ذوي الحاجة إلى االنجاز قد حددوا أهدافا عالية ألبنائهم ( روزين ودندراد)كما بينت أبحاث      
في مهام تجريبية، وكانت ردود أفعالهم اتجاه أداء أبنائهم أكثر ايجابية، وكانت أمهاتهن أكثر سيطرة فيما يتعلق 

 .يرهنبتكريس ثقافة االنجاز من غ

على أهمية العالقات األسرية في انماء الصفات االبتكارية عن طريق بناء أساليب ( افيرت هاجن)كما أكد      
دوب، . س. إس.)المكافأة والثواب في المعامالت الوالدية، وفي قواعد األساطير وشخوص الحكايات الشعبية

" فجوة التخلف"ع التنمية من أن عبور ما يقدم مصداقية لما خلصت إليه بحوث علم اجتما(. 94: 9119
ـ  يتوقف على نجاح عملية التحديث .. بمتالزماتها في الفقر الثقافي وتدني مستوى الطموح والقصور الجدلي

بخصائصها المختلفة، كالنهوض باالتجاه العقلي والنزعة اإلنسانية، وتكريس ثقافة االنجاز والتجديد بدال من 
 . االجترار والتقليد

 :ا ـ آليات تكريس مضمون سجية الثقافة لشخصيات حامليهارابع

تمثل اآللية األساسية لتكريس أي ثقافة، ليبقى اإلشكال األساسي، يدور حول " عملية التنشئة"من البديهي أن      
 النوع أو الكيف الذي يتعين غرسه، واألساليب أو الكيفيات األنسب لذلك، بكل ما يستلزمه من خيارات تصنيفية
لتركيبات العناصر الثقافية، وحجم أو كم الجرعات المطلوبة، ومدى تناسب المجال االجتماعي الستيعابها أو 

بما يستلزمه ذلك أيضا من ضرورة االستناد ... تمثلها، بالنظر إلى عوامل االتساق الثقافي، والمرونة االجتماعية
ة، بما فيها حدة تركيبة استقطابات قوى الجذب إلى موجهات منهجية، وبيانات قاعدية عريضة لمجاالت متعدد

شاملة " خطة نهضوية"االجتماعية والقيمية وغير ذلك من البيانات، والتي ال يمكن النظر إليها إال في ضوء 
مكاناتها الواقعية ... للجوانب االيديولوجية والعلمية واإلعالمية  ... الواعية بذاتها، أي بمكونات هويتها وأهدافها وا 

فقط، دونما إعارة انتباه " االستقاللية الشخصية لزيادة مستوى الدخل"ومن ثم، فحين التركيز على موضوع . الخ
كحلقة مفقودة في هذه العملية، فإن ذلك ال يعدو أن يكون تكريسا لنمط اإلنتاج الريعي الذي ال " االنجاز"إلى 

للحصول على نصيب أوفر من " الفساد"دة تدوير يتطلب مزايا شخصية، ومن ثم، ستقتصر فكرة هذا االرتباط بإعا
الناتج المحلي دونما إضافة إنتاجية، ويقدم المشاريع الصغيرة كمجرد واجهات تجزيئية لمؤسسات الدولة، على 

عن ( ماكليالند)الذي سيبرز البحث المتوسع الذي قدمه " بالمنطق النهضوي الواعي"عكس النظر إلى الموضوع 
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في عملية " الدافعية لالنجاز"ة الثقافية، والعمليات االجتماعية النفسية، لما أواله من أهمية العمليات االجتماعي
النمو االقتصادي، انطالقا من قناعته بأن النمو االقتصادي ألي بلد هو عملية اجتماعية نفسية مرتبطة بالنمو 

لنمو ال يترسخ إال في تكريس الظروف الثقافي والتدريب على االستقالل المبكر والحاجة إلى اإلنجاز، أي أن ا
الذي يعني .. االجتماعية الثقافية التي تساعد على نشأة دافع اإلنجاز، الذي يحدث النمو االقتصادي االجتماعي

حدوث تغيير في القيم والنظام التعليمي، بحيث يؤدي إلى إطالق األحداث  وترسيخ القيم الصحيحة المشتركة، أ
نحو التأكيد والتدريب على االستقالل  تيتحلى الوالدان والمدرسون باالتجاها ث، حيةالنفسيوالعمليات االجتماعية 

يخلق الحاجة إلى اإلنجاز لديهم ودرجة من المجازفة أو  افي عالقاتهم الرسمية وغير الرسمية مع النشء، مم
االستعداد للمغامرة ومعايير األداء، مما يؤدي إلى تشجيع الكفاءة لدى موظفي الحكومة، ما يعني أن هناك 

أن النمو يحدث بعد عدة أجيال من  يارتباطا بين دوافع اإلنجاز والنمو االقتصادي على مدى فترة من الزمن، أ
الذي ( 222: المبرت)هو مبين في الرسم التخطيطي التالي، نقال عن  ار اإلنجاز إلى ذروتها، كموصول صو 

يترتب عليه تغيير ( كحدث ثقافي)يبين أن  صدور قرارات حول فرص زيادة اإلنتاجية أو تأكيد قيمة االستقالل 
مما يؤدي بدوره إلى تزايد ( سيكحدث اجتماعي نف)في االتجاهات نحو قيمة زيادة اإلنتاجية ونبذ االعتمادية 

كحدث اجتماعي )بما يترتب عليه من تسارع في النمو ( كتنفيذ اجتماعي ثقافي)اإلقبال على مثل هذه القيم 
حيث يتصدر الحدث الثقافي مشهد التغييرات المركبة لالتجاهات النفسية نحو قيم االنجاز أو األداء ( اقتصادي

 .بصورة خاصة، بما يترتب عليها بدوره من زيادة في مستوى الدخلبصورة عامة، واالنجاز االقتصادي 

 

ويرجع هذا االرتباط إلى أن أكثر ما يمكن مالحظة ارتفاع أو تراجع دافع اإلنجاز في روح الثقافة، أي الجوانب 
كأطر "أنظمة القيم الدينية، خطب الجنازات وشواهد القبور )األكثر حساسية وارتباطا بالوجدان االجتماعي، مثل 

ورية للجماعة، ومضامين عمليات التطبيع االجتماعي ، ومزايا تحقيق الذات للشخوص التاريخية و األسط"مرجعية

نمو اقتصادي أسرع وأعلى( 4)           فرصة لزيادة اإلنتاجية أو التمدين ( أ)في حالة وجود ( 9)األحداث والعمليات   

  خربنائي آ وجود قيم لالستقاللية أو تغير في القيم أو أي تغير( ب)االجتماعية الثقافية   

                                           

عدد أكبر من األشخاص ذوي حاجة ( 5)        تغيير نحو تدريب األطفال على                   ( 2)األحداث والعمليات    

لى اإلنجاز يصاحبها تغيير عالية إ         االجتماعية النفسية    االستقالل المبكر                                              

في أنماط اتخاذ القرار عند األفراد وفي                                                                                                

تصرفاتهم                                                                                                                                
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، حيث "(كنماذج مرجعية.. "فيما يتعلق باالستقاللية والحاجة إلى اإلنجاز في القصص الشعبية والكتب المدرسية 
 :توصلت الدراسة إلى ما يلي

الثراء، ألنهم يحرمون من  ـ  أن التدهور في قيم اإلنجاز قد يقع نتيجة استخدام الخدم لتربية األطفال خالل فترة9
الذي يحقق أهدافه "التربية على االستقالل المبكر، في مقابل تمتعهم بالدالل أو ااْلعتمادية، بالنظر إلى أن 

 .(991، 991: 2002، كْاري)في تصور " نفسه مدفوعا بتطويرها دبإمكانيات ضئيلة، ال يج

كتب القراءة المدرسية، كلما كان المجتمع مهيأ لظهور جيل ـ  أنه كلما زادت اإلشارات إلى الكفاح واإلنجاز في 2
أن تجاوز التخلف عبارة عن سلوك متعلم أو مكتسب،  كما ْانه كلما اتسمت األبنية  يجديد بإنتاجية أعلى، أ

 .التنافسية باالنفتاح والمرونة ومكافأة االعتماد على النفس، كلما زادت دوافع اإلنجاز شجاعة ومضيا

عتقاد األيديولوجي بأن النظام الثوري هو األصلح، قد يدفع إلى مزيد من الرغبة في اإلنجاز متى كانت ـ  أن االْ 5
من ااٍلحباطات الحافزية للثقافة االجتماعية، وعلى العكس من ذلك، إذا  يهذه األيديولوجية نابعة من الداخل، أ

هو مالحظ في كتب األطفال في  اكم. ةالحاجة إلى اإلنجاز تظهر منخفض نفاٍ . كانت مستوردة من الخارج
 .أثناء الحقبة السوفيتية( بولندا)

ـ كما نبهت الدراسة إلى ضرورة التمييز في كتب األطفال بين الحاجة إلى القوة والحاجة إلى االنتماء، مشيرة إلى 4
ما يظهر أهمية (. 221- 222: 9191المبرت، )أن األنظمة الفاشية تؤكد على القوة أكثر من اإلنجاز واالنتماء 

التحرر من التبعية لالنماط القديمة في االنتاج المحلي، واالنماط الحديثة لدى اآلخر، كشرط أساسي لعملية 
 .النهوض بأي مشاريع تنموية

وبهذا المنطلق، فإنه متى ما تصدرت القيم الثقافية الرشيدة مشهد الجماعة، فإن أبرز آليات تكريسها      
نظريات الغرس الثقافي أو التالعب بالعقول، الذي تلعب فيه وسائل اإلعالم دور التنشئة  رهالمعاصرة، ما تثي

االجتماعية، أو التعلم العرضي، إلى حد قارن فيه البعض بين قوته في التأثير في المجتمعات المعاصرة بقوة 
الذهنية، التي تستعمر عقولهم  الدين في األزمنة السابقة، فاإلعالم يزرع في عقول المشاهدين منذ الصغر الصور

ـ حسب دراسة . بإطارها المرجعي أو القيمي الموجه نحو استثمار الوقت في ترفيه مشاهد عنيفة بدل التحصيل
بما يتطلبه ذلك من إعالم موجه ـ على األقل ـ خالل ( انظر،الموسوعة الحرة ويكبيديا( )جوركي تابيا)البيروفي 

، واع بأن ، الذي ُيَمكُِّن الجماعة من القدرة على تحديد مصالحها بتدبر رشيدمرحلة ما قبل النضج االجتماعي
نما تعبر أيضا عن العالقات االجتماعية والسياسية  اإلنتاجعن نمط  رال تعب ةالعملية اإلنتاجي ووسائله فقط، وا 
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ة لثقافة المجتمع، بما يقتضيه واالقتصادية والفكرية، كما تعبر عن المعايير األخالقية والقيمية واالتجاهات المحوري
ذلك من إجراء تحديد شامل وموضوعي لكل من الحاجات االجتماعية والفردية المناسبة للعمل، أي المناخ 

من روح ديمقراطية في العمل أو سيادة  هخالل ما يسود ناالجتماعي المؤطر للعملية اإلنتاجية سلبا أو إيجابا، م
مع (. 99، 91: 9110، مالملح)ة، بدال من اعتماد الكفاءة والمعايير الموضوعية عقلية االستحواذ والتسلط والهيمن

حين اعتماد مبدأ الشخصية االستقاللية  االستعداد لدفع ضريبة؛ أن كل حاجة للتغير تتطلب تغييرا آخر،
العديد من حيث سيبرز ". من األفضل أن تكون وحيدًا على أن تكون في جماعة سيئة"المتمثل في أنه 

االجتماعية حسب الخصائص المطلوب غرسها لتطبع المقترحات التي يمكن أن تُفّعل الدور الثقافي للتنشئة 
في رحلة طويلة تبدأ من الطفولة المبكرة وتستمر حتى آخر  السمات الشخصية لحامليها بطابعها المعين، وذلك

المهدي . لبحث د التالية باالعتماد على التوصياتلحظة في الحياة، إذ ليس هناك سقف للنضج الوجداني، وذلك 
وذلك لترسيخ القيم الثقافية واالتجاهات النفسية التالية، لضمان النضج االنفعالي أو  .الذي سبقت اإلشارة إليه

 :استقالل الشخصية

تكون ، رغم أي العمل على رؤية الذات كما هي أي الواقعية وليست المثالية أو كما يجب أن  :أـ الوعي بالذات
التي تعمل على الحيلولة دون تحقق " الكبت، اإلسقاط، اإلنكار، التبرير"الدفاعات النفسية التي ستواجه ذلك، مثل 

بآراء المخلصين الصادقين من حوله، والتدرب على  دتلك الرؤية الموضوعية ، لذلك يمكن للشخص االسترشا
 .قراءة ما يدور بداخله من أفكار ومشاعر

نما هي مرحلة مهمة يبدأ منها التغيير لألفضل :الذات ب ـ تقبل  .الذي ال يعني موافقتها على ما هي عليه دائمًا وا 

التعاون معهم للوصول إلى حل يكون الطرفان فيه رابحان متى ما كان  والعمل على: ج ـ عدم التحكم في اآلخرين
 .هناك خالف

ب الناس والمواقف التي تخرج أسوأ ما في شخصية اإلنسان، مثل تجن :د ـ االستعداد لتغيير الصالت االجتماعية
 .في مقابل الحرص على التعر للناس وللمواقف التي تخرج أحسن ما فيها

يعطي منظورًا واسعًا لها، يتجاوز حدود االهتمامات الذاتية، ما يرفع من مستوى سقف  :ه ـ إيجاد معنى للحياة
، تيمنا بالرسول المضطرد، االهتمام بمساعدة اآلخرين وتعمير الكوناألهداف المحفزة للقدرات، ومن ثم نموها 

فبما رحمة من اهلل لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك، فاستغفر لهم وشاورهم في "الكريم 
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 بما يظهر مدى المرونة الشخصية في اعتبار اآلخرين، ومدى استقالليتها" األمر، فإذا عزمت فتوكل على اهلل
 .متى ما اقتضت الضرورة في آن واحد

محصلة ما استدمجه الفرد من خصائص إنسانية، فإن أي محاولة " األنا"أنه إذا كانت الذات أو  الخالصة؛   
لتغيير خصائصها من االعتمادية إلى االستقاللية، تتوقف على تغيير مدخالتها الثقافية المستدمجة، بتغيير ما 

عبر ما تضفيه " لتحقيق الذات أو الوجود"باعتبارها المحدد األساسي للشروط الجوهرية  تستحثه المساندة الجمعية،
ما يستلزم مشروعا نهضويا حضاريا شامال، وذلك . من مبادئ ومعاني وغايات عليا على الفعل االجتماعي

 :بالنظر إلى الترابطات التالية

 ".الكائنات البشرية"تها العضوية، أو أسلوب حياة بالنسبة ألدوا" منظومة"ـ الثقافة بمثابة 9

 .ـ ميزة المجتمعات الراكدة الشمولية الجمعية، اعتبار االستقاللية الشخصية ُفتقًا في جسد القبيلة2

 ـ التناقض بين الشعارات الثقافية والشخصية، يعني مزيدا من مظاهر الضحالة و الُعصاب5

 .داللة مفهومها بالهوية والمساندة الجمعية ـ نجاعة تنمية المشاريع الصغيرة؛ تتوقف على عالقة4

 .ـ ال تقدير لعمل عقلي بذهنية مفارقة له، فكل نمط يدعم نموذجه، العادة انتاج نفسه3

 . ـ المشاريع التنموية تحتاج إلى تمهيد األرضية، أو المجال الثقافي المناسب الحتضانها1

اعد تحقيق الذات بالمزايا الشخصية، بدل المكانة الموروثة، ـ المدخل؛ ترشيد نماذج القيم الثقافية بما يناسب قو 1
وربط صفات الذكاء بمزيد من التحصيل واالستقامة، بما يتطلبه من إصالح ثقافي وأخالقي على أسس مواتية 

 .    لتحفيز النقد الموضوعي والتجديد واالبتكار وتحفيز اإلنتاج وتقسيم العمل واحترام التخصص
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