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

وبطبيعة احلال ،ال هيدف هذا التقس مي اىل اقامة جدران فصل تعسفي بني مس توى وآخر ،تؤدي فامي بعد اىل اجزتاء الظواهر
النفس ية من س ياقها وطرح تفسريات حضةل لسلوك برشي شديد التعقيد .وما يُفهم من هذا التقس مي ،آن الظاهرة السلوكية الواحدة قد
تفرس يف ضوء مناظري رؤية ومس توايت تفسري متنوعة ،وآن التخندق داخل اطار تفسريي واحد واغفال الطر الخرى يعمينا عن بناء
فهم علمي متاكمل للسلوك البرشي.

الثقافة وعلم النفس

• بدأت دراسة الثقافة منذ زمن بعيد ،وتوسعت شيئا فشيئا لتشمل حقول
حبثية عديدة.
• هلذا مل يكن من املستغرب تأكيد كروبر  Kroeberوكلوكهون )1952( Kluckhohn
على أن مفهوم الثقافة قد أصبح مبثابة حجر الزاوية يف كثري من العلوم
االجتماعية ،وأنه يضارع يف أمهيته التفسريية ،وعمومية تطبيقه مفاهيم أخرى
مثل مفهوم اجلاذبية يف الفيزياء ،ومفهوم املرض يف الطب ،ومفهوم التطور يف
البيولوجي.

تعريف الثقافة

• كروبر وكلوكهون ( )1952أحصيا ما يزيد عن  160تعريفا ملفهوم الثقافة.
• أحصى لونري  )1994( Lonnerما يزيد عن  200تعريف.
• "جمموعة من أمناط القيم املشرتكة اليت يتبناها األشخاص الذين ينتمون جلماعة ما.
• طريقة اجلماعة اخلاصة يف إدراك اجلزء املصنوع بشريا من بيئتها .ويدخل إدراك األدوار وقوانني اجلماعة
وأعرافها ومعايريها ،وقيمها ضمن جوانب الثقافة الذاتية .واألشخاص الذين يعيشون يف النطاق املكاني
ذاته ،ويتحدثون نفس اللهجة ،وينخرطون يف أداء األنشطة ذاهتا يتقامسون على األرجح الثقافة الذاتية
نفسها ). (Triandis, 1972
• احملصلة الكلية للمسلمات املشرتكة اليت تعلمتها مجاعة ما على مدار تارخيها وهي بصدد مواجهة حتديات
وجودية تفرضها البيئة اخلارجية ،أو مشكالت هتدد تكاملها الداخلي (.)Schein, 1999
• "شيء يكتسب ،سواء كان صناعة بشرية أو مل يكن؛ وهي ليست امسا وإمنا فعال .وهلذا قد حيدث
التثاقف يف أي مكان ،خمرتقا احلدود املتومهة بوعي كامل أو من دون وعي).(Squire, 2000

علم النفس عرب الثقايف

"الدراسة العلمية لتأثري القوى االجتماعية والثقافية يف تشكيل السلوك البشري وانتقاله".
• يهدف إىل إنتاج علم نفس كلي ،تنطبق قوانينه على عموم البشر .ويرتكز ذلك إىل مسلمة الوحدة النفسية.
• يُنظر فيه لدور املتغريات الثقافية باعتبارها متغريات سابقة على وجود الشخص ،وتقع خارجه ،ومستقلة
عنه.
• تتضمن دراساته إجراء مقارنات منظمة ملتغريات نفسية يف ظل ظروف ثقافية متنوعة ،هبدف حتديد نطاق
تعميم النظريات النفسية الكلية.
• تُستخدم االستبانات عادة يف مجع بيانات الدراسات عرب الثقافية ،وتُسحب عينات كبرية احلجم.
• حيرص الباحثون على حتقيق اشرتاطات تكافؤ القياس لألدوات عرب نطاقات ثقافية متنوعة.
• يُنظر فيه إىل البيئة الثقافية باعتبارها "متغريات مستقلة" ،قد تثري النمو النفسي أو تفقره.

منحى السرعة العقلية

• يرى أنصار هذا املنحى أن اختبارات الذكاء التقليدية قاصرة يف
تفسريها للفروق الفردية يف الذكاء؛ نظرا ملا تتضمنه من بنود شديدة
التعقيد ،تعتمد يف حلها على املعلومات املكتسبة واخلربات السابقة،
مما يزيد من صعوبة قياس مكونات معاجلة املعلومات املتضمنة يف أداء
هذه االختبارات .فكل ما تتيحه نتيجة الشخص على أي من هذه
االختبارات ،معرفة إذا كان قد توصل إىل االستجابة الصحيحة ،أم مل
يتوصل إليها .وال تعطي هذه النتيجة دالالت عن طبيعة الفروق بني
األفراد الذين توصلوا إىل االستجابة الصحيحة ،ومن فشلوا يف ذلك
).(Jensen ,1998

افرتاضات منحى السرعة العقلية

• العامل العام لسبريمان :يؤرخ هلذا املنحى بنظرية سبريمان  Spearmanيف الذكاء ،اليت افرتض فيها
وجود بنية أحادية ،تُعزي إليها الفروق الفردية يف خمتلف القدرات العقلية ،يُطلق عليها الذكاء العام،
أو العامل العام" .الطاقة العقلية".
• منوذج الفاعلية العصبية :فسر كل من هب  ،Hebbوفرينون  Vernonالعامل العام يف ضوء مفاهيم،
وحمددات بيولوجية (منوذج الفاعلية العصبية) .وطرحا ثالث فرضيات رئيسة:
 .1األوىل :تتطلب املهام املتضمنة اختبارات الذكاء عمليات معاجلة معرفية مشرتكة؛
 .2الثانية :تأخذ عمليات املعاجلة مكاهنا يف الذاكرة قصرية املدى ،أو الذاكرة العاملة.
 .3الثالثة :تتسم الذاكرة العاملة بثالث خصائص حتد من مدى فاعليتها -1 :حمدودية السعة؛
 -2فقدان املعلومات املخزنة وتالشيها؛  -3التزامن بني عمليات معاجلة املعلومات وختزينها.
ويُنظر إىل سرعة معاجلة املعلومات على أهنا اخلاصية الرابعة اليت تعدل تأثري اخلصائص األخرى ،مبا
ال يؤدي إىل جتاوز سعة الذاكرة ،ويسمح مبعاجلة املعلومات قبل أن تتالشى.

تابع ....افرتاضات منحى السرعة العقلية

• جنسن  Jensenواألسس الوراثية للذكاء :يُنسب إىل جنسن ) (Jensen, 1969اإلسهام األكرب
يف التأصيل النظري هلذا املنحى ،ويف وضع األطر التجريبية لدراسته:
• يزعم جنسن ( )2006وجود قانونني رئيسني ،ثبُتت صحتهما:
 .1زيادة الفروق الفردية يف التعلم واألداء مع زيادة تعقيد املهمة.
 .2زيادة الفروق الفردية يف األداء مع زيادة مستوى التدريب واكتساب اخلربات ،ما مل تكن
املهمة تفرض سقفًا منخفضًا من الكفاءة.
وهلذا ،فإن احملاوالت الناجحة لزيادة كفاءة أداء مجاعة ما ،قد ترفع املتوسط الكلي هلذه
اجلماعة ،إال أن هذا يزيد يف الوقت ذاته من تشتت الفروق الفردية داخل هذه اجلماعة.
وينطبق األمر ذاته على الفروق بني اجلماعات .ويضع هذا اجملتمع أمام معضلة عويصة ،حيث
يصبح من الصعب املواءمة بني متطلبات خمتلف شرائح اجملتمع يف احلصول على فرص متساوية.

املهام املعرفية األولية

• يستخدم أنصار هذا املنحى املهام املعرفية األولية  elementary cognitive tasksيف التحقق من
فرضياهتم .وذلك لعدد من األسباب:
.1بسيطة.
.2تتطلب عددا حمدودا من العمليات املعرفية ألدائها.
.3يؤديها معظم األشخاص دون صعوبة تذكر لكوهنا متحررة من املضامني األكادميية ،واخلربات
السابقة.
.4ال حتتاج لتدريب مكثف.
.5االستجابات الصحيحة حمددة حتديدا صارما.
.6تستخدم مقياسا عامليا يف قياس الفروق الفردية (الوقت).
هلذا ،يُفرتض أهنا تعكس اخلصائص العصبية الرئيسة للمخ ،مثل وقت النقل  ،transmission timeووقت
التوصيل  ،conduction timeأو الفاعلية العصبية  .neural efficiencyومبعنى آخر ،سرعة املعاجلة ،أو
العامل العام الذي ميكن يف ضوئه تفسري الفروق الفردية يف الذكاء.

أنواع املهام املعرفية األولية

• صنف شيربد وفرينون ) (Sheppard& Vernon, 2008يف ضوء مخس فئات رئيسة:
 .1مهام زمن الرجع ،أو ما يُشار إليه بـاملهام من منط إطار -هيك .Hick paradigm-type tasks

 .2مهام سرعة عقلية عامة ،مثل تلك اليت تقيس سرعة أداء األشخاص لعمليات حسابية بسيطة أو الربط بني
أرقام وأحرف هجائية تتوزع بطريقة عشوائية على ورقة االختبار.
 .3مهام سرعة املعاجلة يف الذاكرة قصرية املدى ،مثل مهمة سرتنربج للمسح الذاكري Sternberg’s memory-
.scanning task

 .4مهام سرعة االستدعاء من الذاكرة طويلة املدى .ومن أمثلتها ،مهمة بوسنر ملضاهاة احلروف Posner’s
.letter matching task

 .5مهام زمن املعاينة  ،inspection time tasksويُطلب فيها من األشخاص إصدار حكم إدراكي ،قائم على
املقارنة بني تنبيهني يف ضوء حمك حمدد (مثل :أي اخلطني أطول من اآلخر).

األدلة املؤيدة لفرضيات منحى السرعة العقلية

• ارتباط العامل العام مبتغريات بيولوجية :حجم املخ ،ومعدل أيض اجللوكوز يف املخ،
وكمون وسعة استجابة اجلهد املستثار يف القشرة املخية ،وسرعة التوصيل العصيب
يف املخ.
• يُنبئ العامل العام باملسار املستقبلي للفرد :ميتد دور العامل العام ليشمل املسار
األكادميي والوظيفي ،واحلياة االجتماعية ،والتعامل بنجاح مع متطلبات احلياة
العصرية ،وحتديد ما حيصل عليه الفرد من فرص .وأكثر من هذا ،تذهب
جوتفريدسون Gottfredsonوديري ) Deary (2004إىل أن الفروق يف القدرة
العقلية العامة تنبئ مبآل احلالة الصحية ،والعمر املتوقع للمرء (Gottfredson,
).1997

• تابع  ....األدلة املؤيدة لفرضيات منحى السرعة العقلية

• يفسر العامل العام الفروق بني اجلنسني :حيصل الذكور على متوسط أعلى يف بعض
اختبارات القدرة املكانية ،واالستدالل الرياضي ،بينما اإلناث حيصلن على متوسطات
أعلى يف اختبارات التذكر ،والقدرة اللفظية ،والتآزر احلركي داخل احليز الشخصي.
).(Lynn, 1994; Voyer, Voyer& Bryden, 1995
• أشار جاكسون  Jacksonوراشتون  (2006) Rushtonإىل أن الفروق بني اجلنسني يف حجم
املخ ،والعالقة بني حجم املخ والقدرات املعرفية تقتضي إعادة النظر يف قضية الفروق بني
اجلنسني يف العامل العام .وكشفت دراستهما عن أن:
.1الفروق بني اجلنسني يف العامل العام تصل إىل  3.36نقطة.
.2الفروق بني اجلنسني يف العامل العام موجودة يف كل املستويات االجتماعية االقتصادية.
.3الفروق بني اإلناث والذكور موجودة يف كل اجملموعات العرقية.

تابع  ....األدلة املؤيدة لفرضيات منحى السرعة العقلية
• يفسر العامل العام الفروق العرقية يف كفاءة األداء :بدأ االهتمام هبذا اجلانب
بدراسة مثرية للجدل أجراها جنسن ) (Jensen, 1969عن مدى فاعلية
برامج التدريب يف زيادة مستويات الذكاء والتحصيل الدراسي .وخلُص منها
لعدد من النتائج ،أمهها:
 .1أن الفروق الفردية يف القدرة العقلية العامة ترجع حملددات وراثية.
 .2أن الفروق الطبقية االجتماعية تقوم على األرجح على مكون وراثي
نظرًا لكون احلراك االجتماعي يرتبط بالقدرة العقلية العامة.
 .3أن الفروق بني مجاعات البيض -والسود يف معامل الذكاء ترجع إىل
مكون وراثي.

• قدم كل من راشتون  Rushtonوجنسن ) Jensen (2005أدلة أخرى تؤيد أن الفروق بني البيض والسود يف الذكاء
العام ترجع إىل فروق بيولوجية املنشأ:
 .1تكرار احلصول على فروق بني البيض والسود والشرق أسيويني يف معامل الذكاء ،وزمن الرجع ،وحجم املخ.
 .2العالقة العكسية بني الفروق يف خصائص املخ والفروق بني البيض والسود والشرق أسيويني يف نضج اجلسم.
 .3ارتباط مستوى الذكاء بدرجة ضعيفة حبجم اجلمجمة ( ،)0.20وبدرجة مرتفعة بكتلة املخ ( .) 0.40
 .4ارتباط االختبارات الفرعية ملقاييس الذكاء ،وكذلك االختبارات اليت تقيس احملددات الوراثية والبيولوجية للذكاء
بالعامل العام.
 .5ارتفاع وراثة الذكاء مع العمر (داخل السالالت) ،واخنفاض تأثري املتغريات البيئية يف الذكاء خالل مرحلة املراهقة
(دخل الوالدين ،والتعليم ،وفرص التدريب ).
 .6الفروق بني البيض والسود والشرق أسيويني يف كثري من املتغريات البيولوجية ( إجناب توائم ،ووقت احلمل ،ونسب
اجلنس عند الوالدة ) ،واملتغريات االجتماعية ( االمتثال للقوانني ،واستقرار الزواج ).
 .7الفروق بني اجلماعات يف املمارسات الثقافية ،واملزايا االقتصادية واالجتماعية.

• اتسعت دائرة النقاش بعد أن كشف لني  )2006( Lynnعن أن متوسط ذكاء املواطنني األمريكيني الذين ينحدرون
من أصول شرق أسيوية يزيد عن متوسط ذكاء املواطنني األمريكيني من البيض.
الساللة

متوسط الذكاء

الشرق أسيوية (اليابانيني ،والصينيني ،والكوريني)

105

األوربية

100

األسكيمو

91

جنوب شرق أسيا

87

سكان أمريكا األصليني (اهلنود)

87

جنوب أسيا ومشال أفريقيا

84

جنوب الصحراء األفريقية

67

سكان أسرتاليا األصليني

62

قبائل البومشن يف صحراء كلهاري والبيجمي يف الكوجنو

54

االنتقادات املوجهة ملنحى السرعة العقلية

• أشار جاردنر  Gardnerإىل أنه على الرغم من االرتباط املوجب بني معامالت الذكاء
العام والنجاح األكادميي ،إال أهنا مل ترتبط بالنجاح يف احلياة العملية.
• تتضمن املهام املعرفية األولية ،واالختبارات التقليدية للذكاء بنودًا ال ترتبط مبشكالت
احلياة اليومية ).(Sternberg& Hedlund, 2002
• تنطوي افرتاضات هذا املنحى على قدر كبري من اخلطورة؛ ال الفرتاضها وجود
ركائز بيولوجية تكمن وراء الفروق الفردية يف الذكاء ،وال عزوها هذه الفروق إىل
حمددات وراثية ) ،(Mackintosh, 1986وإمنا لزعمها بأن هذه الفروق البيولوجية عرقية
املنشأ .ويبدو أن هذا املنحى حيمل بني طياته دعاوى عنصرية بغيضة تربر التمييز،
واالضطهاد الذي تعرضت له كثري من اجلماعات العرقية عرب حقب طويلة ،ومازالت
تتعرض له ،بل إنه يربر استمرار مثل هذه املمارسات ،ويشرعنها.

تابع  ....االنتقادات املوجهة ملنحى السرعة العقلية

• نتائج جنسن ) (Jensen, 1987اليت تشري إىل تزايد العالقة بني سرعة معاجلة املعلومات والذكاء مع تزايد تعقيد املهام
املعرفية األولية ،مل تتكرر يف عدد من الدراسات التالية .وعلى سبيل املثال ،الحظ فراي ) ،(Frey, 2006أن زيادة
مستوى تعقيد املهام املعرفية األولية مل يؤد إىل تغريات مماثلة يف تشبعات هذه املهام على العامل العام .وأثارت هذه
النتيجة دهشته ،مما دفعه للقول " أليس من الغريب فشل كثري من الباحثني يف تكرار نتائج دراسة جنسن  1987حول
العالقة بني مستوى تعقيد املهام املعرفية األولية ومستوى الذكاء!
• على الرغم من أن هذا املنحى قائم على افرتاض وجود عامل عام يفسر الفروق الفردية يف خمتلف القدرات العقلية،
إال أنه ال يوجد اتفاق عام على ماهية هذا العامل (هل هو سرعة املعاجلة ،أم سعة الذاكرة العاملة؟) .أم جمرد بنية
إحصائية تتغري بتغري االختبارات.
• أشارت نتائج دراسة أجراها كل من نويباور Neubauerوبينسشيك  ،)2002( Benischkeإىل أن اجملتمعات الغربية
تؤكد على الوقت والسرعة كمعايري للكفاءة يف أداء خمتلف مهام احلياة اليومية .ولذلك ،فإن العالقة بني سرعة معاجلة
املعلومات والذكاء رمبا تكون ناجتة عن عوامل ثقافية ،يُحتمل عدم تكرارها يف جمتمعات غري غربية ال تؤكد على مثل
هذه املعايري

تابع  ....االنتقادات املوجهة ملنحى السرعة العقلية

• يُعد أثر فلني  The Flynn effectمن أهم األدلة اليت تدحض فرضية العامل العام .ويُنسب هذا
األثر إىل جيمس فلني  ،James R. Flynn,الذي كشف يف دراسة له ) ،(Flynn,1987راجع فيها
متوسطات الذكاء لدى عينات مستمدة من  20دولة بأوروبا وأمريكا الشمالية ،عن
حدوث زيادة يف متوسطات الذكاء عرب األجيال .وقُدرت هذه الزيادة بثالث نقاط عرب كل
عقد من الزمن .وجتسدت يف القدرة على حل املشكالت اجملردة واالستدالل اللفظي
بصورة أكرب من القدرة على اكتساب املعلومات .وقد أرجع فلني ) (Flynn, 2007هذه التغريات
يف متوسطات الذكاء إىل تأثري العوامل البيئية املرتبطة باحلداثة ،وما تعنيه من عائالت
صغرية احلجم ،وفرص تعليم أفضل ،وبرامج رعاية صحية مالءمة ،وأعمال تتطلب قدرات
عقلية جمردة ،واستخدام مكثف للتكنولوجيا.

أهم االنتقادات املوجهة لدراسات علم النفس عرب الثقايف

• التمركز حول الثقافة الغربية :تسعى الدراسات عرب الثقافية لتحديد شروط تعميم
فرضيات ونظريات نفسية ،انتجت يف سياقات ثقافية غري ممثلة لكافة الثقافات البشرية،
تسليما بأهنا أساسية وكلية وتنطبق على كل الثقافات ،دون أي فحص حقيقي لتلك
االفرتاضات يف ثقافات أخرى ).(Shweder, 2000
• إخالهلا بشرط التمثيل :وضع رواد الدراسات عرب الثقافية األوائل آماال عريضة على تعزيز
التواصل بني باحثني من ثقافات متنوعة ،واستخالص مبادئ كلية تنطبق على مجيع البشر
بغض النظر عن تنوع سياقاهتم الثقافية .ووفقا ألرنت  )2008( Arnettمل تتحقق تلك
البشارة ،وظلت النظريات واملمارسات النفسية متمركزة حول الثقافة األمريكية ،واألدهى
من ذلك أهنا فيما يبدو غري واعية بالتنوعات الثقافية داخل اجملتمع األمريكي وال مبا يرتبط
هبا من تأثريات متباينة.

أهم االنتقادات املوجهة لدراسات علم النفس عرب الثقايف

• برهن أرنت ( )2008على صحة استنتاجه بتحليل البحوث املنشورة يف ست جمالت رئيسة لعلم النفس:
 .1تنحصر عينات هذه البحوث يف فئة حمدودة للغاية من اجملتمع األمريكي ،وأن األمريكيني يف جمملهم
يشكلون نسبة أقل من  %5من سكان العامل.
 %68 .2من العينات املستخدمة من سكان أمريكيني
 %28 .3من عينات الدراسات مسحوبة من جمتمعات صناعية غربية (كندا ،أوروبا ،أسرتاليا ،نيوزيلندا،
إسرائيل).
 %3 .4أسيا؛
 %1 .5من أمريكا الالتينية.
 .6أقل من  %1من أفريقيا والشرق األوسط.
 .7العينات املستخدمة يف هذه اجملتمعات غري ممثلة جلميع السكان متثيال جيدا.
 .8حوايل  %67من الدراسات األمريكية املنشورة يف جملة علم النفس االجتماعي ،وجملة الشخصية وعلم
النفس االجتماعي ،أجريت على عينات من الطالب اجلامعيني ،وتزداد النسبة يف دول أخرى لتصل إىل
.%80

أهم االنتقادات املوجهة لدراسات علم النفس عرب الثقايف

• عدم تكافؤ البناءات واملفاهيم املعرفية يف خمتلف الثقافات .ويستشهد ترينديز ( )2000يف هذا
الصدد بدراسة أجراها سنة  1976على جمموعتني من األمريكيني ذوي األصول األفريقية :ضمت األوىل أشخاصا مل
حيصلوا على وظيفة أبدا ،وضمت الثانية أشخاصا سبق هلم احلصول على وظائف .وقد كشفت نتائج تلك الدراسة
عن طريقة فريدة يف إدراك من مل حيصلوا على وظيفة للبيئة االجتماعية ،أطلق عليها "عدم الثقة يف النسق البيئي
 ."ecosystem distrustويعكس هذا النمط من اإلدراك عدم الثقة يف األشخاص اآلخرين حتى وإن كانوا وثيقي الصلة
هبم (مثل أمهاهتم) .وتبني له أيضا أهنم ال جيدون أي صلة منطقية بني األحداث واملرتتبات ،وكأهنم ال يثقون يف أن هناك
عواقب يتحتم وقوعها عند القيام بأحداث معينة.
• كشف مينون  Menonوشودر  )1994( Shwederعن وجود اختالف واضح بني رؤية األمريكيني واهلنود النفعاالت
الغضب واخلزي والسعادة .فبالنسبة لألمريكيني ،توجد صلة وثيقة بني انفعاالت اخلزي والغضب ،ويؤكدون على
اختالفهما متاما عن انفعاالت السعادة .يف مقابل ذلك ،يرى اهلنود أن الغضب خيتلف عن كل من اخلزي والسعادة ،إذ أنه
يدمر العالقات االجتماعية .أما اخلزي والسعادة فهما وثيقا الصلة ببعضهما البعض ،إذ أهنما أشبه ما يكون بغراء يزيد
من متانة العالقات االجتماعية.

أهم االنتقادات املوجهة لدراسات علم النفس عرب الثقايف
• مستوى الدافعية :خيتلف مستوى دافعية اإلجابة بصدق وإتقان من ثقافة
ألخرى .وقبول بعض الثقافات لطرق دراسة معينة ،ورفضها لطرق أخرى.
وشيوع وجهة االستجابة يف بعض الثقافات جيعل من تكافؤ القياس موضع
شك ).(Triandis, 2000
• الفجوة الثقافية :يصعب استخدامها يف حالة وجود فجوة ثقافية كبرية بني
الباحث واملشاركني ،مما قد يعرقل التواصل الفعال فيما بينهم .فضال عن أن
نتائجها تتأثر بطبيعة التفاعل الذي قد ينشأ بني الباحث وبني نوعية حمددة من
املشاركني.

أهم االنتقادات املوجهة لدراسات علم النفس عرب الثقايف

• اختالف السياق التارخيي التطوري للثقافات :انتقد عامل النفس الروسي ليف فيجوتسكي Lev Vygotsky
مسلمات علم النفس الرئيسة ،القائلة بوجود عمليات معرفية واحدة ،غري متغرية ،وكونية ،وتعمل بنفس الطريقة يف خمتلف
السياقات ،وعرب الثقافات واحلقب الزمنية .ووضع مسلمة أخرى ،مفادها :يتقيد تطور البناءات املعرفية باخلربات
والنشاطات العملية السائدة يف ثقافة ما .واقرتح فيجوتسكي أن أي وظيفة نفسية عليا تظهر عند مستويني :تظهر أوال يف
السياق االجتماعي بني األشخاص ،وتظهر بعد ذلك يف سياق نفسي داخل الشخص ).(Wertsch& Tulviste, 1992
• دراسة لوريا وزمالؤه يف ثالثينيات القرن املاضي على الفالحني األوزبك:
 .1نساء ريفيات أميات مل يشاركن يف األنشطة االقتصادية الرمسية.
 .2رجال أميون يعملون يف الفالحة التقليدية.
 .3ناشطون شباب يشاركون يف املزارع اجلماعية (كان يعضهم ملما بالقراءة والكتابة).
 .4نساء حيضرن دروس صفية.
• افرتض فريق العمل أن االستدالل املنطقي إذا كان خاصية عاملية للعقل فإنه لن يتأثر بالتغريات التارخيية الثقافية؛ ولن
تالحظ فروق يف االستدالل املنطقي بني اجملموعات األربع.

• متثل امللمح املميز لالستدالل القياسي يف اجملتمعات الثقافية التقليدية يف العيانية الشديدة املرتكزة على
املعارف الشخصية املباشرة .ويبدو أن الفشل يف حل مشكالت االستدالل املنطقي لدى هذه
اجلماعات الثقافية ال يرجع إىل افتقادهم القدرة على االستدالل املنطقي؛ فقد كشفت األدلة عن
إعراض أو عدم حتبيذ أعضاء هذه اجلماعات الثقافية للمعاجلات املنطقية اجملردة اليت تتنافى مع
خرباهتم الشخصية املكتسبة من أداء األنشطة احلياتية التقليدية ).(Luria, 1971
• دراسات األنثروبولوجيا التجريبية :أجرى كول وزمالؤه  )1971( Coleدراسة عن دور
السياق الثقايف يف التعلم والتفكري على قبيلة الكبيلي  Kpelleيف شرق أفريقيا .كشفت عن أن
تصنيف أفراد قبيلة الكبيلي يستند يف املقام األول على اجلوانب الوظيفية لألشياء .والحظوا كذلك،
الحظ الفريق البحثي براعة واضحة لدى أعضاء هذه القبيلة يف القياس .وجتسدت يف وجود نسق
قياس ومفردات قياس معقد للغاية .والحظوا أن وحدات القياس املستخدمة تتوقف على طبيعة
الشيء املُقاس أو مسافته .وفسروا ذلك يف ضوء أن األشخاص يربعون يف أداء املهام اليت ينبغي
عليهم االنغماس دوما يف أدائها.

أهم االنتقادات املوجهة لدراسات علم النفس عرب الثقايف

• دراسات ما فوق اجلينات :شهدت هولندا يف العام األخري من احلرب العاملية شتاء قاسيا
جدا ( ،)1945-1944وتعرضت جملاعة تويف من جرائها ما بني  15000إىل 25000مواطن هولندي
جوعا.أجريت دراسات تتبعية مستفيضة للتحقق من تأثرياهتا .وكشفت نتائجها عن:
 .1ارتفاع نسبة الوالدات املبكرة.
 .2ارتفاع نسبة السمنة واإلصابة بالسكري والدهون الضارة.
 .3ارتفاع نسبة اإلصابة باالضطرابات الوجدانية والفصام.
 .4ارتفاع نسبة الوفيات املبكرة لديهم أعلى  %10مقارنة مبن ولدوا قبل اجملاعة أو مبن محلت فيهم
أمهاهتم بعدها.
فُسرت هذه النتائج يف ضوء حدوث تغريات جينية لدى األجنة نتيجة للمجاعة اليت تعرضوا هلا.

أهم االنتقادات املوجهة لدراسات علم النفس عرب الثقايف

•تأثري األنشطة العملية يف البناءات املخية :ترتبط بناءات خمية حمددة بوظائف
معرفية بعينها .وعلى سبيل املثال ،لوحظ أن منطقة حصان البحر تلعب دورًا رئيسًا يف توطيد
الذكريات وعمليات التعلم املعقدة .ويُعرف عن سائقي التاكسي أهنم يتميزون بدقة فائقة يف معرفة
خمتلف الطرق وأقصرها .وبالتايل ،تساءل العلماء ،هل تنمو املناطق املسئولة عن املالحة املكانية
لدى سائقي التاكسي حبجم أكرب نسبيًا مما لدى غريهم من البشر؟
• بالفعل ،كشفت دراسات التصوير املخي عن أن املنطقة اخللفية حلصان البحر لدى سائق التاكسي
أكرب حجمًا مما لدى جمموعات أخرى من البشر ،ممن يعملون يف مهن أخرى .ورمبا تُنتقد هذه الدراسة
بأن األشخاص الذي ميتازون حبجم أكرب نسبيًا ملنطقة حصان البحر قد يفضلون العمل كسائقي
تاكسي .لكن نتائج الدراسة كشفت عن أن حجم منطقة حصان البحر يتوقف على عدد سنوات
ممارسة هذه املهنة .ويعين هذا أن أحجام بناءات خمية حمددة قد تتغري نتيجة للتعرض خلربات حمددة
).(Baars & Gage, 2010

خالصة القول

• يبدو أن افرتاض وجود نسق نظري تفسريي واحد قابل للتطبيق على كل البشر يف كل الثقافات
افرتاض غري مربر مبا يكفي ) ،(Poortinga, 1999وقد يفضي إىل استدالالت خاطئة (Straub,
) .2002; Praslova, 2007ووفقا لبريي وزمالئه ( ،)1992ينظر الباحثون الغربيون إىل الثقافات
األخرى من منظور غربي ،ويفرض عليهم ذلك اختيار موضوعات ،وطرق وأدوات حبث حمددة،
قد ال تتناسب مع هذه الثقافات ،وتغيب عنهم مالحظة خصائص مميزة هلذه الثقافات ،ليس
لتحيزهم ،وإمنا الفتقادهم املخططات املعرفية الالزمة لفهم هذه اخلصائص .ويرى ماركوس
 Markusوكيتاياما  )1991( Kitayamaأن ما يؤخذ باعتباره من املسلمات يف ثقافة ما ،أو
يُبخس قدره عن عمد ،أو يُتجاهل دون قصد ،قد يكون حموريا وجوهريا يف ثقافة أخرى.
• وبالنسبة ملن ينتمون لثقافات غري غربية من الباحثني ،فإهنم قد يتورطون يف تطويع مفاهيم
وخصائص ثقافية فريدة لتتسق مع مسلمات ومفاهيم بعيدة كل البعد عن واقعهم وثقافتهم .وهم
بذلك ال يضيفون نتائج ذات قيمة علمية يف تفسري الظاهرة ،ويفتقدون تكوين فهم مرتابط
خلصوصيتهم الثقافية.

