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النفس مستويات تفسري السلوك يف علم 
مثال النطاق املستوى

.  فهادور االستيل كولني يف أداء الذاكرة لوظائ متغريات بيولوجية املنشأ، مثل النواقل
اهلرمونات، بناءات املخ، سرعة العصبية،

التوصيل العصبي

األدنى

.العالقة بني مسات الشخصية واألبداع
ماد العالقة بني االضطرابات النفسية واالعت

.على الكحوليات

داخل الشخص، مثل املهارات متغريات
.والسمات، واالجتاهاتوالقدرات،

األوسط

صابة الفروق بني النساء والرجال يف معدالت اإل
.باضطراب االكتئاب عرب ثقافات متنوعة

ية عرب األشخاص واجلماعات، مثل القيم الثقاف
.السائدة

األعلى

ىلالتقس ميهذاهيدفالاحلال،وبطبيعة قامةا  ىلبعدفاميتؤديوآ خر،مس توىبنيتعسفيفصلجدرانا  الظواهراجزتاءا 

قدالواحدةالسلوكيةظاهرةالآ نالتقس مي،هذامنيُفهموما.التعقيدشديدبرشيلسلوكحضةلتفسرياتوطرحس ياقهامنالنفس ية

طارداخلالتخندقوآ نمتنوعة،تفسريومس توايترؤيةمناظريضوءيفتفرس غفالواحدتفسرييا  بناءعنيعميناال خرىال طروا 

.البرشيللسلوكمتاكملعلميفهم



ولحقلتشملفشيئاشيئاوتوسعتبعيد،زمنمنذالثقافةدراسةبدأت•
.عديدةحبثية

Kluckhohn(1952)وكلوكهونKroeberكروبرتأكيداملستغربمنيكنملهلذا•
العلوممنكثرييفالزاويةحجرمبثابةأصبحقدالثقافةمفهومأنعلى

أخرىممفاهيتطبيقهوعموميةالتفسريية،أمهيتهيفيضارعوأنهاالجتماعية،
يفطورالتومفهومالطب،يفاملرضومفهومالفيزياء،يفاجلاذبيةمفهوممثل

.البيولوجي

الثقافة وعلم النفس



تعريف الثقافة 
.الثقافةملفهومتعريفا160عنيزيدماأحصيا(1952)وكلوكهونكروبر•
.تعريف200عنيزيدماLonner(1994)لونريأحصى•
.ماجلماعةينتمونالذيناألشخاصيتبناهااليتاملشرتكةالقيمأمناطمنجمموعة"•
اعةاجلموقواننياألدوارإدراكويدخل.بيئتهامنبشريااملصنوعاجلزءإدراكيفاخلاصةاجلماعةطريقة•

انياملكالنطاقيفيعيشونالذينواألشخاص.الذاتيةالثقافةجوانبضمنوقيمهاومعايريها،وأعرافها
ذاتيةالالثقافةاألرجحعلىيتقامسونذاهتااألنشطةأداءيفوينخرطوناللهجة،نفسويتحدثونذاته،
,Triandis)نفسها 1972).

حتدياتمواجهةبصددوهيتارخيهامدارعلىمامجاعةتعلمتهااليتاملشرتكةللمسلماتالكليةاحملصلة•
,Schein)الداخليتكاملهاهتددمشكالتأواخلارجية،البيئةتفرضهاوجودية 1999).

حيدثقدوهلذا.فعالوإمناامساليستوهييكن؛ملأوبشريةصناعةكانسواءيكتسب،شيء"•
,Squire)وعيدونمنأوكاملبوعياملتومهةاحلدودخمرتقامكان،أييفالتثاقف 2000).



علم النفس عرب الثقايف
".العلمية لتأثري القوى االجتماعية والثقافية يف تشكيل السلوك البشري وانتقالهالدراسة "

.سيةالنفالوحدةمسلمةإىلذلكويرتكز.البشرعمومعلىقوانينهتنطبقكلي،نفسعلمإنتاجإىليهدف•
تقلةومسخارجه،وتقعالشخص،وجودعلىسابقةمتغرياتباعتبارهاالثقافيةاملتغرياتلدورفيهيُنظر•

.عنه
نطاقحتديدهبدفمتنوعة،ثقافيةظروفظليفنفسيةملتغرياتمنظمةمقارناتإجراءدراساتهتتضمن•

.الكليةالنفسيةالنظرياتتعميم
.احلجمكبريةعيناتوتُسحبالثقافية،عربالدراساتبياناتمجعيفعادةاالستباناتتُستخدم•
.متنوعةثقافيةنطاقاتعربلألدواتالقياستكافؤاشرتاطاتحتقيقعلىالباحثونحيرص•
.تفقرهأوالنفسيالنموتثريقد،"مستقلةمتغريات"باعتبارهاالثقافيةالبيئةإىلفيهيُنظر•



منحى السرعة العقلية
يفقاصرةالتقليديةالذكاءاختباراتأناملنحىهذاأنصاريرى•

شديدةدبنومنتتضمنهملانظراالذكاء؛يفالفرديةللفروقتفسريها
ابقة،السواخلرباتاملكتسبةاملعلوماتعلىحلهايفتعتمدالتعقيد،

اءأديفاملتضمنةاملعلوماتمعاجلةمكوناتقياسصعوبةمنيزيدمما
هذهمنأيعلىالشخصنتيجةتتيحهمافكل.االختباراتهذه

ملأمالصحيحة،االستجابةإىلتوصلقدكانإذامعرفةاالختبارات،
نيبالفروقطبيعةعندالالتالنتيجةهذهتعطيوال.إليهايتوصل
لكذيففشلواومنالصحيحة،االستجابةإىلتوصلواالذيناألفراد

(Jensen ,1998).



افرتاضات منحى السرعة العقلية
فيهاافرتضاليتالذكاء،يفSpearmanسبريمانبنظريةاملنحىهلذايؤرخ:لسبريمانالعامالعامل•

العام،لذكاءاعليهايُطلقالعقلية،القدراتخمتلفيفالفرديةالفروقإليهاتُعزيأحادية،بنيةوجود
."العقليةالطاقة".العامالعاملأو
مفاهيم،ضوءيفالعامالعاملVernonوفرينون،Hebbهبمنكلفسر:العصبيةالفاعليةمنوذج•

:رئيسةفرضياتثالثوطرحا.(العصبيةالفاعليةمنوذج)بيولوجيةوحمددات
األوىل. مشرتكة؛معرفيةمعاجلةعملياتالذكاءاختباراتاملتضمنةاملهامتتطلب:1
الثانية. .العاملةالذاكرةأواملدى،قصريةالذاكرةيفمكاهنااملعاجلةعملياتتأخذ:2
الثالثة. السعة؛حمدودية-1:فاعليتهامدىمنحتدخصائصبثالثالعاملةالذاكرةتتسم:3

.وختزينهااملعلوماتمعاجلةعملياتبنيالتزامن-3وتالشيها؛املخزنةاملعلوماتفقدان-2
مباى،األخراخلصائصتأثريتعدلاليتالرابعةاخلاصيةأهناعلىاملعلوماتمعاجلةسرعةإىلويُنظر

.تتالشىأنقبلاملعلوماتمبعاجلةويسمحالذاكرة،سعةجتاوزإىليؤديال



منحى السرعة العقليةافرتاضات .... تابع
,Jensen)جنسنإىليُنسب:للذكاءالوراثيةواألسسJensenجنسن• األكرباإلسهام(1969

:لدراستهالتجريبيةاألطروضعويفاملنحى،هلذاالنظريالتأصيليف
:صحتهماثبُتترئيسني،قانوننيوجود(2006)جنسنيزعم•

زيادة. .املهمةتعقيدزيادةمعواألداءالتعلميفالفرديةالفروق1

زيادة. تكنملاماخلربات،واكتسابالتدريبمستوىزيادةمعاألداءيفالفرديةالفروق2
.الكفاءةمنمنخفضًاسقفًاتفرضاملهمة

هلذهالكلياملتوسطترفعقدما،مجاعةأداءكفاءةلزيادةالناجحةاحملاوالتفإنوهلذا،
.اجلماعةهذهداخلالفرديةالفروقتشتتمنذاتهالوقتيفيزيدهذاأنإالاجلماعة،
حيثعويصة،معضلةأماماجملتمعهذاويضع.اجلماعاتبنيالفروقعلىذاتهاألمروينطبق
.متساويةفرصعلىاحلصوليفاجملتمعشرائحخمتلفمتطلباتبنياملواءمةالصعبمنيصبح



املهام املعرفية األولية 
يف التحقق من elementary cognitive tasksيستخدم أنصار هذا املنحى املهام املعرفية األولية •

:وذلك لعدد من األسباب. فرضياهتم
بسيطة. 1.
تتطلب عددا حمدودا من . .املعرفية ألدائهاالعمليات 2
يؤديها . معظم األشخاص دون صعوبة تذكر لكوهنا متحررة من املضامني األكادميية، واخلربات 3

.السابقة
ال حتتاج لتدريب مكثف. 4.
االستجابات الصحيحة حمددة حتديدا صارما. 5.
تستخدم مقياسا عامليا يف قياس الفروق الفردية . (.الوقت)6
transmissionالنقلوقتمثل،للمخالرئيسةالعصبيةاخلصائصتعكسأهنايُفرتض،هلذا time،ووقت

conductionالتوصيل time،العصبيةالفاعليةأوneural efficiency.أواملعاجلة،سرعةآخر،ومبعنى
.الذكاءيفالفرديةالفروقتفسريضوئهيفميكنالذيالعامالعامل



أنواع املهام املعرفية األولية 
:يف ضوء مخس فئات رئيسة(Sheppard& Vernon, 2008)وفرينونشيربدصنف •

مهام. Hickهيك-إطارمنطمنبـاملهامإليهيُشارماأو،الرجعزمن1 paradigm-type tasks.

مهام. نيبالربطأوبسيطةحسابيةلعملياتاألشخاصأداءسرعةتقيساليتتلكمثل،عامةعقليةسرعة2
.االختبارورقةعلىعشوائيةبطريقةتتوزعهجائيةوأحرفأرقام

مهام. Sternberg’sالذاكريللمسحسرتنربجمهمةمثل،املدىقصريةالذاكرةيفاملعاجلةسرعة3 memory-
scanning task.

مهام. Posner’sاحلروفملضاهاةبوسنرمهمةأمثلتها،ومن.املدىطويلةالذاكرةمناالستدعاءسرعة4
letter matching task.

مهام. inspectionاملعاينةزمن5 time tasks،علىقائمإدراكي،حكمإصداراألشخاصمنفيهاويُطلب
.(اآلخرمنأطولاخلطنيأي:مثل)حمددحمكضوءيفتنبيهنيبنياملقارنة



ليةالعقاألدلة املؤيدة لفرضيات منحى السرعة 
ملخ،ايفاجللوكوزأيضومعدلاملخ،حجم:بيولوجيةمبتغرياتالعامالعاملارتباط•

صيبالعالتوصيلوسرعةاملخية،القشرةيفاملستثاراجلهداستجابةوسعةوكمون
.املخيف
ساراملليشملالعامالعاملدورميتد:للفرداملستقبليباملسارالعامالعامليُنبئ•

احلياةمتطلباتمعبنجاحوالتعاملاالجتماعية،واحلياةوالوظيفي،األكادميي
تذهبهذا،منوأكثر.فرصمنالفردعليهحيصلماوحتديدالعصرية،

DearyوديريGottfredsonجوتفريدسون القدرةيفالفروقأنإىل(2004)
,Gottfredson)للمرءاملتوقعوالعمرالصحية،احلالةمبآلتنبئالعامةالعقلية
1997).



العقليةالسرعةمنحىلفرضياتاملؤيدةاألدلة....تابع•
بعضيفأعلىمتوسطعلىالذكورحيصل:اجلنسنيبنيالفروقالعامالعامليفسر•

تمتوسطاعلىحيصلناإلناثبينماالرياضي،واالستداللاملكانية،القدرةاختبارات
.الشخصياحليزداخلاحلركيوالتآزراللفظية،والقدرةالتذكر،اختباراتيفأعلى

(Lynn, 1994; Voyer, Voyer& Bryden, 1995).
حجميفاجلنسنيبنيالفروقأنإىلRushton(2006)وراشتونJacksonجاكسونأشار•

بنيوقالفرقضيةيفالنظرإعادةتقتضياملعرفيةوالقدراتاملخحجمبنيوالعالقةاملخ،
:أنعندراستهماوكشفت.العامالعامليفاجلنسني

الفروق. .نقطة3.36إىلتصلالعامالعامليفاجلنسنيبني1

الفروق. .صاديةاالقتاالجتماعيةاملستوياتكليفموجودةالعامالعامليفاجلنسنيبني2

الفروق. .العرقيةاجملموعاتكليفموجودةوالذكوراإلناثبني3



يةاملؤيدة لفرضيات منحى السرعة العقلاألدلة .... تابع 
انباجلهبذااالهتمامبدأ:األداءكفاءةيفالعرقيةالفروقالعامالعامليفسر•

,Jensen)جنسنأجراهاللجدلمثريةبدراسة فاعليةمدىعن(1969
منهاوخلُص.الدراسيوالتحصيلالذكاءمستوياتزيادةيفالتدريببرامج
:أمههاالنتائج،منلعدد
أن. .وراثيةحملدداتترجعالعامةالعقليةالقدرةيفالفرديةالفروق1
أن. وراثيمكونعلىاألرجحعلىتقوماالجتماعيةالطبقيةالفروق2

.العامةالعقليةبالقدرةيرتبطاالجتماعياحلراكلكوننظرًا
أن. إىلترجعالذكاءمعامليفوالسود-البيضمجاعاتبنيالفروق3

.وراثيمكون



JensenوجنسنRushtonراشتونمنكلقدم• الذكاءيفوالسودالبيضبنيالفروقأنتؤيدأخرىأدلة(2005)
:املنشأبيولوجيةفروقإىلترجعالعام

تكرار. .املخوحجمالرجع،وزمنالذكاء،معامليفأسيوينيوالشرقوالسودالبيضبنيفروقعلىاحلصول1

العالقة. .اجلسمجنضيفأسيوينيوالشرقوالسودالبيضبنيوالفروقاملخخصائصيفالفروقبنيالعكسية2

ارتباط. .(0.40)املخبكتلةمرتفعةوبدرجة،(0.20)اجلمجمةحبجمضعيفةبدرجةالذكاءمستوى3

ارتباط. للذكاءوجيةوالبيولالوراثيةاحملدداتتقيساليتاالختباراتوكذلكالذكاء،ملقاييسالفرعيةاالختبارات4
.العامبالعامل

ارتفاع. ملراهقةامرحلةخاللالذكاءيفالبيئيةاملتغرياتتأثريواخنفاض،(السالالتداخل)العمرمعالذكاءوراثة5
.(التدريبوفرصوالتعليم،الوالدين،دخل)

الفروق. ونسباحلمل،تووقتوائم،إجناب)البيولوجيةاملتغرياتمنكثرييفأسيوينيوالشرقوالسودالبيضبني6
.(الزواجواستقرارللقوانني،االمتثال)االجتماعيةواملتغريات،(الوالدةعنداجلنس

الفروق. .واالجتماعيةاالقتصاديةواملزاياالثقافية،املمارساتيفاجلماعاتبني7



ينحدرونالذيناألمريكينياملواطننيذكاءمتوسطأنعنLynn(2006)لنيكشفأنبعدالنقاشدائرةاتسعت•
.البيضمناألمريكينياملواطننيذكاءمتوسطعنيزيدأسيويةشرقأصولمن

متوسط الذكاء الساللة

105 (اليابانيني، والصينيني، والكوريني)أسيوية الشرق

100 األوربية

91 األسكيمو

87 جنوب شرق أسيا

87 (  اهلنود)أمريكا األصليني سكان 

84 جنوب أسيا ومشال أفريقيا

67 جنوب الصحراء األفريقية

62 سكان أسرتاليا األصليني  

54 ويف الكوجنوالبيجمييف صحراء كلهاري البومشنقبائل 



االنتقادات املوجهة ملنحى السرعة العقلية 
الذكاءمعامالتبنياملوجباالرتباطمنالرغمعلىأنهإىلGardnerجاردنرأشار•

.العمليةاحلياةيفبالنجاحترتبطملأهناإالاألكادميي،والنجاحالعام
مبشكالتبطترتالبنودًاللذكاءالتقليديةواالختباراتاألولية،املعرفيةاملهامتتضمن•

&Sternberg)اليوميةاحلياة Hedlund, 2002).
وجودالفرتاضهاالاخلطورة؛منكبريقدرعلىاملنحىهذاافرتاضاتتنطوي•

ىلإالفروقهذهعزوهاوالالذكاء،يفالفرديةالفروقوراءتكمنبيولوجيةركائز
,Mackintosh)وراثيةحمددات عرقيةالبيولوجيةالفروقهذهبأنلزعمهاوإمنا،(1986

تمييز،التربربغيضةعنصريةدعاوىطياتهبنيحيملاملنحىهذاأنويبدو.املنشأ
ومازالتطويلة،حقبعربالعرقيةاجلماعاتمنكثريلهتعرضتالذيواالضطهاد

.ويشرعنهااملمارسات،هذهمثلاستمراريربرإنهبلله،تتعرض



املوجهة ملنحى السرعة العقلية االنتقادات .... تابع 
,Jensen)جنسننتائج• ملهاماتعقيدتزايدمعوالذكاءاملعلوماتمعاجلةسرعةبنيالعالقةتزايدإىلتشرياليت(1987

,Frey)فرايالحظاملثال،سبيلوعلى.التاليةالدراساتمنعدديفتتكررملاألولية،املعرفية زيادةأن،(2006
هذهتوأثار.العامالعاملعلىاملهامهذهتشبعاتيفمماثلةتغرياتإىليؤدملاألوليةاملعرفيةاملهامتعقيدمستوى
حول1987جنسندراسةنتائجتكراريفالباحثنيمنكثريفشلالغريبمنأليس"للقولدفعهممادهشته،النتيجة
!الذكاءومستوىاألوليةاملعرفيةاملهامتعقيدمستوىبنيالعالقة

ية،العقلالقدراتخمتلفيفالفرديةالفروقيفسرعامعاملوجودافرتاضعلىقائماملنحىهذاأنمنالرغمعلى•
بنيةجمردأم.(العاملة؟الذاكرةسعةأماملعاجلة،سرعةهوهل)العاملهذاماهيةعلىعاماتفاقيوجدالأنهإال

.االختباراتبتغريتتغريإحصائية
الغربيةاجملتمعاتأنإىل،Benischke(2002)وبينسشيكNeubauerنويباورمنكلأجراهادراسةنتائجأشارت•

معاجلةةسرعبنيالعالقةفإنولذلك،.اليوميةاحلياةمهامخمتلفأداءيفللكفاءةكمعايريوالسرعةالوقتعلىتؤكد
مثلعلىتؤكدالغربيةغريجمتمعاتيفتكرارهاعدميُحتملثقافية،عواملعنناجتةتكونرمباوالذكاءاملعلومات

املعايريهذه



االنتقادات املوجهة ملنحى السرعة العقلية .... تابع 
Theفلنيأثريُعد• Flynn effectهذاويُنسب.العامالعاملفرضيةتدحضاليتاألدلةأهممن

Jamesفلنيجيمسإىلاألثر R. Flynn,،لهدراسةيفكشفالذي(Flynn,1987)،فيهاراجع
عنالشمالية،وأمريكابأوروبادولة20منمستمدةعيناتلدىالذكاءمتوسطات

لكعربنقاطبثالثالزيادةهذهوقُدرت.األجيالعربالذكاءمتوسطاتيفزيادةحدوث
اللفظيواالستداللاجملردةاملشكالتحلعلىالقدرةيفوجتسدت.الزمنمنعقد

,Flynn)فلنيأرجعوقد.املعلوماتاكتسابعلىالقدرةمنأكرببصورة التغرياتهذه(2007
عائالتمنتعنيهوماباحلداثة،املرتبطةالبيئيةالعواملتأثريإىلالذكاءمتوسطاتيف

قدراتتتطلبوأعمالمالءمة،صحيةرعايةوبرامجأفضل،تعليموفرصاحلجم،صغرية
.للتكنولوجيامكثفواستخدامجمردة،عقلية



قايفأهم االنتقادات املوجهة لدراسات علم النفس عرب الث
متعميشروطلتحديدالثقافيةعربالدراساتتسعى:الغربيةالثقافةحولالتمركز•

البشرية،اتالثقافلكافةممثلةغريثقافيةسياقاتيفانتجتنفسية،ونظرياتفرضيات
لكلتحقيقيفحصأيدونالثقافات،كلعلىوتنطبقوكليةأساسيةبأهناتسليما

,Shweder)أخرىثقافاتيفاالفرتاضات 2000).
عزيزتعلىعريضةآماالاألوائلالثقافيةعربالدراساتروادوضع:التمثيلبشرطإخالهلا•

البشريعمجعلىتنطبقكليةمبادئواستخالصمتنوعة،ثقافاتمنباحثنيبنيالتواصل
تلكتتحققملArnett(2008)ألرنتووفقا.الثقافيةسياقاهتمتنوععنالنظربغض

دهىواألاألمريكية،الثقافةحولمتمركزةالنفسيةواملمارساتالنظرياتوظلتالبشارة،
يرتبطامبوالاألمريكياجملتمعداخلالثقافيةبالتنوعاتواعيةغرييبدوفيماأهناذلكمن
.متباينةتأثرياتمنهبا



قايفأهم االنتقادات املوجهة لدراسات علم النفس عرب الث
:لعلم النفسالبحوث املنشورة يف ست جمالت رئيسة بتحليل على صحة استنتاجه ( 2008)برهن أرنت •

تنحصر . ، وأن األمريكيني يف جمملهم اجملتمع األمريكيعينات هذه البحوث يف فئة حمدودة للغاية من 1
.من سكان العامل% 5يشكلون نسبة أقل من

.68 أمريكينيمن العينات املستخدمة من سكان % 2

.28 كندا، أوروبا، أسرتاليا، نيوزيلندا، )غربية صناعيةجمتمعاتمن عينات الدراسات مسحوبة من % 3
(.إسرائيل

أسيا؛% 43.

.من أمريكا الالتينية% 51.

أقل من . .أفريقيا والشرق األوسطمن % 61

العينات املستخدمة يف هذه اجملتمعات غري ممثلة جلميع السكان متثيال جيدا. 7.

حوايل . من الدراسات األمريكية املنشورة يف جملة علم النفس االجتماعي، وجملة الشخصية وعلم % 867
اجلامعيني، وتزداد النسبة يف دول أخرى لتصل إىلالطالبالنفس االجتماعي، أجريت على عينات من 

80.%



قايفأهم االنتقادات املوجهة لدراسات علم النفس عرب الث
هذايف(2000)ترينديزويستشهد.الثقافاتخمتلفيفاملعرفيةواملفاهيمالبناءاتتكافؤعدم•

ملأشخاصااألوىلضمت:األفريقيةاألصولذوياألمريكينيمنجمموعتنيعلى1976سنةأجراهابدراسةالصدد
اسةالدرتلكنتائجكشفتوقد.وظائفعلىاحلصولهلمسبقأشخاصاالثانيةوضمتأبدا،وظيفةعلىحيصلوا

يئيالبالنسقيفالثقةعدم"عليهاأطلقاالجتماعية،للبيئةوظيفةعلىحيصلواملمنإدراكيففريدةطريقةعن
ecosystem distrust".الصلةوثيقيكانواوإنحتىاآلخريناألشخاصيفالثقةعدماإلدراكمنالنمطهذاويعكس

هناكأنيفيثقونالوكأهنمواملرتتبات،األحداثبنيمنطقيةصلةأيجيدونالأهنمأيضالهوتبني.(أمهاهتممثل)هبم
.معينةبأحداثالقيامعندوقوعهايتحتمعواقب

النفعاالتواهلنوداألمريكينيرؤيةبنيواضحاختالفوجودعنShweder(1994)وشودرMenonمينونكشف•
لىعويؤكدونوالغضب،اخلزيانفعاالتبنيوثيقةصلةتوجد،لألمريكينيفبالنسبة.والسعادةواخلزيالغضب

أنهإذوالسعادة،اخلزيمنكلعنخيتلفالغضبأناهلنوديرىذلك،مقابليف.السعادةانفعاالتعنمتامااختالفهما
يديزبغراءيكونماأشبهأهنماإذالبعض،ببعضهماالصلةوثيقافهماوالسعادةاخلزيأما.االجتماعيةالعالقاتيدمر
.االجتماعيةالعالقاتمتانةمن



قايفأهم االنتقادات املوجهة لدراسات علم النفس عرب الث
افةثقمنوإتقانبصدقاإلجابةدافعيةمستوىخيتلف:الدافعيةمستوى•

.أخرىلطرقورفضهامعينة،دراسةلطرقالثقافاتبعضوقبول.ألخرى
ضعموالقياستكافؤمنجيعلالثقافاتبعضيفاالستجابةوجهةوشيوع

,Triandis)شك 2000).
بنيةكبريثقافيةفجوةوجودحالةيفاستخدامهايصعب:الثقافيةالفجوة•

أنعنفضال.بينهمفيماالفعالالتواصليعرقلقدمماواملشاركني،الباحث
منحمددةوعيةنوبنيالباحثبنيينشأقدالذيالتفاعلبطبيعةتتأثرنتائجها

.املشاركني



قايفأهم االنتقادات املوجهة لدراسات علم النفس عرب الث
Levفيجوتسكيليفالروسيالنفسعاملانتقد:للثقافاتالتطوريالتارخييالسياقاختالف• Vygotsky

خمتلفيفالطريقةبنفسوتعملوكونية،متغرية،غريواحدة،معرفيةعملياتبوجودالقائلةالرئيسة،النفسعلممسلمات
اتباخلرباملعرفيةالبناءاتتطوريتقيد:مفادهاأخرى،مسلمةووضع.الزمنيةواحلقبالثقافاتوعربالسياقات،

يفأوالتظهر:مستوينيعندتظهرعليانفسيةوظيفةأيأنفيجوتسكيواقرتح.ماثقافةيفالسائدةالعمليةوالنشاطات
&Wertsch)الشخصداخلنفسيسياقيفذلكبعدوتظهراألشخاص،بنياالجتماعيالسياق Tulviste, 1992).

:األوزبكالفالحنيعلىاملاضيالقرنثالثينياتيفوزمالؤهلوريادراسة•
نساء. .الرمسيةاالقتصاديةاألنشطةيفيشاركنملأمياتريفيات1
رجال. .التقليديةالفالحةيفيعملونأميون2
ناشطون. .(والكتابةبالقراءةملمايعضهمكان)اجلماعيةاملزارعيفيشاركونشباب3
نساء. .صفيةدروسحيضرن4

ولنلثقافية؛االتارخييةبالتغرياتيتأثرلنفإنهللعقلعامليةخاصيةكانإذااملنطقياالستداللأنالعملفريقافرتض•
.األربعاجملموعاتبنياملنطقياالستدالليففروقتالحظ



علىاملرتكزةشديدةالالعيانيةيفالتقليديةالثقافيةاجملتمعاتيفالقياسيلالستداللاملميزامللمحمتثل•
هذهلدىاملنطقياالستداللمشكالتحليفالفشلأنويبدو.املباشرةالشخصيةاملعارف

عناألدلةكشفتفقداملنطقي؛االستداللعلىالقدرةافتقادهمإىليرجعالالثقافيةاجلماعات
عمتتنافىاليتاجملردةاملنطقيةللمعاجلاتالثقافيةاجلماعاتهذهأعضاءحتبيذعدمأوإعراض
,Luria)التقليديةاحلياتيةاألنشطةأداءمناملكتسبةالشخصيةخرباهتم 1971).

دورعندراسةCole(1971)وزمالؤهكولأجرى:التجريبيةاألنثروبولوجيادراسات•
أنعنكشفت.أفريقياشرقيفKpelleالكبيليقبيلةعلىوالتفكريالتعلميفالثقايفالسياق
كذلك،الحظواو.لألشياءالوظيفيةاجلوانبعلىاألولاملقاميفيستندالكبيليقبيلةأفرادتصنيف
سقنوجوديفوجتسدت.القياسيفالقبيلةهذهأعضاءلدىواضحةبراعةالبحثيالفريقالحظ
طبيعةعلىتتوقفاملستخدمةالقياسوحداتأنوالحظوا.للغايةمعقدقياسومفرداتقياس

بغييناليتاملهامأداءيفيربعوناألشخاصأنضوءيفذلكوفسروا.مسافتهأواملُقاسالشيء
.أدائهايفدومااالنغماسعليهم



قايفأهم االنتقادات املوجهة لدراسات علم النفس عرب الث
قاسياشتاءالعامليةاحلربمناألخريالعاميفهولنداشهدت:اجليناتفوقمادراسات•

هولنديمواطن25000إىل15000بنيماجرائهامنتويفجملاعةوتعرضت،(1945-1944)جدا
:عننتائجهاوكشفت.تأثرياهتامنللتحققمستفيضةتتبعيةدراساتأجريت.جوعا

ارتفاع. .املبكرةالوالداتنسبة1

ارتفاع. .الضارةوالدهونبالسكريواإلصابةالسمنةنسبة2

ارتفاع. .والفصامالوجدانيةباالضطراباتاإلصابةنسبة3

ارتفاع. فيهممحلتمبنأواجملاعةقبلولدوامبنمقارنة%10أعلىلديهماملبكرةالوفياتنسبة4
.بعدهاأمهاهتم

.اهلتعرضوااليتللمجاعةنتيجةاألجنةلدىجينيةتغرياتحدوثضوءيفالنتائجهذهفُسرت



قايفأهم االنتقادات املوجهة لدراسات علم النفس عرب الث
بوظائفحمددةخميةبناءاتترتبط:املخيةالبناءاتيفالعمليةاألنشطةتأثري•

يدتوطيفرئيسًادورًاتلعبالبحرحصانمنطقةأنلوحظاملثال،سبيلوعلى.بعينهامعرفية
معرفةيففائقةبدقةيتميزونأهنمالتاكسيسائقيعنوُيعرف.املعقدةالتعلموعملياتالذكريات

يةاملكاناملالحةعناملسئولةاملناطقتنموهلالعلماء،تساءل،وبالتايل.وأقصرهاالطرقخمتلف
البشر؟منغريهملدىممانسبيًاأكربحبجمالتاكسيسائقيلدى

اكسيالتسائقلدىالبحرحلصاناخللفيةاملنطقةأنعناملخيالتصويردراساتكشفت،بالفعل•
الدراسةهذهتُنتقدورمبا.أخرىمهنيفيعملونممنالبشر،منأخرىجمموعاتلدىمماحجمًاأكرب
قيكسائالعمليفضلونقدالبحرحصانملنطقةنسبيًاأكربحبجمميتازونالذياألشخاصبأن

سنواتعددعلىيتوقفالبحرحصانمنطقةحجمأنعنكشفتالدراسةنتائجلكن.تاكسي
ةحمددخلرباتللتعرضنتيجةتتغريقدحمددةخميةبناءاتأحجامأنهذاويعين.املهنةهذهممارسة

(Baars & Gage, 2010).



القولخالصة 
الثقافاتلكيفالبشركلعلىللتطبيققابلواحدتفسريينظرينسقوجودافرتاضأنيبدو•

,Poortinga)يكفيمبامربرغريافرتاض ,Straub)خاطئةاستدالالتإىليفضيوقد،(1999
2002; Praslova, الثقافاتإىلالغربيونالباحثونينظر،(1992)وزمالئهلبرييووفقا.(2007

حمددة،حبثوأدواتوطرقموضوعات،اختيارذلكعليهمويفرضغربي،منظورمناألخرى
ليسالثقافات،هلذهمميزةخصائصمالحظةعنهموتغيبالثقافات،هذهمعتتناسبالقد

ماركوسويرى.اخلصائصهذهلفهمالالزمةاملعرفيةاملخططاتالفتقادهموإمنالتحيزهم،
MarkusوكيتاياماKitayama(1991)أوما،ثقافةيفاملسلماتمنباعتبارهيؤخذماأن

.أخرىثقافةيفوجوهرياحموريايكونقدقصد،دونيُتجاهلأوعمد،عنقدرهيُبخس
مفاهيمتطويعيفيتورطونقدفإهنمالباحثني،منغربيةغريلثقافاتينتمونملنوبالنسبة•

وهم.وثقافتهمواقعهمعنالبعدكلبعيدةومفاهيممسلماتمعلتتسقفريدةثقافيةوخصائص
ابطمرتفهمتكوينويفتقدونالظاهرة،تفسرييفعلميةقيمةذاتنتائجيضيفونالبذلك

.الثقافيةخلصوصيتهم


