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  ة عاقة العقلياإل

  النفسي - عالقتها باملبىن الثقايفّوقياسها 

  

  ∗ بديع القشاعلة.د
  

  
  متهيد 

خذ  تعريف اّتكلّ.  ةلقد قام الكثري من العلماء بدراسة وتعريف القدرة العقلّي
ة بدرجات فمنهم من ربط القدرة العقلّية خمتلفة عن األخرى ؛ وجهة نظر علمّي

مسبتون  ، ١٩٦٣، سيتو لو ، ١٩٥٩، جويلفورد ،  ١٩٧٩  ،كريك(الذكاء 
 املقدرة على هاّنأ على ةف القدرة العقلّيومنهم من عّر،  )غريهمولوكنج و
ها ّنة على أفوا القدرة العقلّيخرون عّروآ،  )١٩٧٦ ، نيوالند (كادميّيالتحصيل األ

  . موقف جديد لّة استخدام التجارب السابقة يف حمكانّيإ

ة القدرة العقلّيبدورها ن تكّوة عديدة ون مهارات معرفّية تتضّم القدرة العقلّينّإ
، االنتباه ، الذاكرة ، دراك اإل، تيعاب  االسة هياملهارات املعرفّي . و الذكاءة أالعاّم

  .  اللغة، الفهم ،التفكري ، التركيز 

                                                 
، باحث يف " أحفا" الكلّّية األكادميّية -) تربية خاّصة( قسم اخلدمات النفسّية رهط ، حماضر ومرشد تربوّي -أخصائّي نفسّي  ∗

 .مركز األحباث والتطوير يف النقب 



  
  
  
  

  
 بديع القشاعلة. د  اإلعاقة العقلية

ىل  تشري إ،ة لدى اإلنسان رة العقلّي القدحولة بتقدمي نظرّي) ١٩٣٨" (ثرستون"قام 
  :كالتايل هي ة ، ولّية أوجود سبع قدرات عقلّي

  الفهم اللفظّي -

  ةاللفظّيالطالقة  -

  ةالقدرة العددّي -

  ةالقدرة املكانّي -

  رالقدرة على التذكّ -

  دراكى اإلالقدرة عل -

  ةالقدرة االستداللّي -

  لدى الفردةة العاّمقلّية السبع تعطينا جمتمعة القدرة الع هذه القدرات العقلّينّإ
  . )٢٠٠٣، اخلالدي (
 املشكالت  يف حلّه القدرة على استخدام التفكري التجريدّيّنبأالذكاء " بينه "فعّر
ه قدرة الفرد على التفكري ّن بأف الذكاءفيعّر، " تريمان"ا ّمأ . )٢٠٠٥، النجاحي (

 ة ثالثمثّة" : يكثورندا" من جهته يقول .دة  واستخدام الرموز اّرالتجريدّي
  :ة مستويات للقدرة العقلّي

  .فكار هي القدرة على فهم األ: ة ة التجريدّيقلّيالقدرة الع -١

مثل ، ة شياء ميكانيكّيأم وفهم هي القدرة على تعلّ: ة ة امليكانيكّيالقدرة العقلّي -٢
 .اآلالت 

 .خرين هي القدرة على فهم سلوك اآل: ة ة االجتماعّيالقدرة العقلّي -٣

 من العوامل ة لكلّسهامات النسبّيديد من الباحثني بدراسة مشكلة اإل العهتّملقد ا
  .ة ة يف القدرة العقلّية والعوامل البيئّيالوراثّي

  )١٤٢٩/٢٠٠٨ (١املنارة 
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 بديع القشاعلة. د  اإلعاقة العقلية

نسان يف خمتلف  على اإلاكبري اة تأثري للعوامل الوراثّينّتت الدراسات أثبلقد أ
 تقارب نّأإىل ) ١٩٥٨  ، نلسون، بكري ، سونتاج( شار وقد أ. جوانب حياته
  ،جنسن(فاد وأ .  العقلّيىل تشابه يف جوانب النمّوي إة يؤّدالعالقات الوراثّي

ة على ذكاء الفرد يصل إىل  تأثري العوامل الوراثّينّأاء ته عن الذكيف نظرّي) ١٩٦٩
، اخلالدي (ىل البيئة ترجع إ% ٢٠ النسبة الباقية وأنّ ّيصل التباين الكلّمن أ% ٨٠

٢٠٠٣( .  
رد ضمن إطاره ويقع حتت  الذي يعيش الف واالجتماعّيز النفسّيلبيئة احلّيتعترب ا
 و )١٩٦٩، كرونباك (من بينهم ماء ، شارت حبوث العديد من العل فقد أتأثرياته ؛

 التفاعل الذي حيدث بني الفرد وما يراه وما يسمعه يف نّأ، إىل ) ١٩٦٩ ، هنت(
 ، اخلالدي (ة يف تكوينه العقلّيرات واضحىل تغّيي إبيئته يف سنني عمره يؤّد

ة ة والثقافّية ال يقتصر على البيئة االجتماعّي احلديث عن العوامل البيئّينّإ) . ٢٠٠٣
كحالة املثريات ، لعوامل اة جبانب تلك ىل عوامل فيزيقّي إ ميتّدبل، دون غريها 

   .ة وتأثريها على التكوين العقلّيّياحلّس
نقالً (ثر البيئة على الذكاء ن لنا أيبّيالذي ) ١٩٧١(" لسكار"فيما يلي رسم بياين 

  . )٢٠٠٣  ،عن اخلالدي
  نسبة الذكاء  )١( رقم رسم بياينّ
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 بديع القشاعلة. د  اإلعاقة العقلية

  :ة عاقة العقلياإل

ور القدمية ليها منذ العصق إ التطّردة وقد متّة معقّنسانّية هي حالة إعاقة العقلّي اإلنّإ
. ع اتمعات عة بتنّوة متنّوّيراء وكانت حماوالت عالجمبختلف االّتجاهات واآل

ا  املعاقني عقلينّإ . )حايه عميناداف( سنة ٢٥٠٠ة منذ عاقة العقلّيلقد عرفت اإل
مر ال هذا األ. ة ة اليومّيىل الرعاية يف الكثري من ااالت احلياتّيحيتاجون يف حيام إ

  . آخر عن جمتمع خيتلف من

 اد معقّاوذلك لكونه مفهوم، ة  العقلّيعاقةدت التعاريف حول مفهوم اإللقد تعّد
جاهام  الّتاة وفقًعاقة العقلّيقام الدارسون بتحديد وتعريف اإل. يصعب حتديده 

صابات الذي ينظر إليها من حيث اإلة عاقة العقلّي لإلّيفنجد التعريف الطّب ؛ة العلمّي
ة عاقة العقلّية لإلّيىل املظاهر اخلارجإأيضا ة ويشري ة واملرضّية واجلينّيالوراثّي

ة من ناحية عاقة العقلّي الذي ينظر إىل اإل التعريف السيكومترّيمثّة ) .متالزمات(
  جند التعريف االجتماعّيايضأ. عة  الختبارات الذكاء املتنّوادرجة الذكاء وفقً

 التعريف التربوّي، بينما يتطّرق ا ا اجتماعيعاق عقليف املُىل مدى تكّيالذي يشري إ
  ) .٢٠٠١،  فاروق الروسان(ة كادميّي القدرة على اكتساب املهارات األىلإ

عاقة بتعريف اإل) ١٩٦٩(ا يف إسرائيل  للمعاقني عقلي االجتماعّيءيقوم قانون الرفا
 نتيجة قصور يف ا واجتماعياف سلوكيها عدم القدرة على التكّيّنة على أالعقلّي

 اال مثل، عّدة وانب من جة عاقة العقلّييص اإلتشخب  ويهتّمة ،القدرات العقلّي
احلاجة إىل العالج والتفرقة بني ،  السلوك التكيفّي ،ة القدرة العقلّي ، رّيالتطّو
   .ة واملرض النفسّيعاقة العقلّياإل

ة ة وجينّيىل عوامل بيولوجّي إدة وتعود يف األساسة متعّدعاقة العقلّي أسباب اإلنّإ
  .ة عاقة العقلّي البالغ يف حتديد اإلاليت هلا األثرئة بيباإلضافة إىل ال

  )١٤٢٩/٢٠٠٨ (١املنارة 
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 بديع القشاعلة. د  اإلعاقة العقلية

   :ة واملرض العقليعاقة العقلياإل

، " جمنون "وآخر اعقلي فالكثري من الناس خيتلط عليهم الفرق بني إنسان متخلّإنّ 
   .املرض العقلّي هو" للجنون "املعىن العلمّيبينما ،  ةّيكما نقول بالعاّم

 نّ إ :أن نقولبناًء على ذلك ونستطيع ة أعاله اقة العقلّيعف اإللقد ذكرنا تعري
 ر ومنّوف تطّوة أو توقّة العاّماخنفاض وتدهور يف الوظائف العقلّية هي عاقة العقلّياإل

ة ومحاية  إىل نقص معّدل الذكاء الذي ال يسمح للفرد حبياة مستقلّيا يؤّدّمم ، العقل
 ايضوهي أ.  ةة أو الفكرّيقدراته العقلّية نتيجة نقص يف األخطار العادّي نفسه من

  أنسجته منذ الوالدة أو يفف منّو خاليا الدماغ أو توقّ من عدم تكامل منّوحالة
ينشأ   نقص يف الذكاء الذيوهي كذلك،   من الطفولة لسببٍ ماالسنوات األوىل

يف التعلُّم والتكي من  نة عشرف مع البيئة على أن يبدأ ذلك قبل بلوغ الثامعنه نقص
فترات  ة حيدث منذ الوالدة أو يفخللٌ يف املقدرة العقلّيإذًا  ةعاقة العقلّياإل؛ ف العمر

  . رةالطفولة املبكّ

  :كالتايل هي  ، ف العقلّي درجات للتخلّمثّة

  ةاخلفيف ةعاقة العقلّياإل -

  ةطاملتوّس ةعاقة العقلّياإل -

  ةالشديد ةعاقة العقلّياإل -

  ةالعميق ةعاقة العقلّياإل -

رة  مبكّ عقله يف سّنف منّوالذي يتوقّ  هو ذلك اإلنسانا عقلياملعاقاإلنسان 
،   وعمره الزمّينعمره العقلّي األمر الذي خيلق فجوةً بني،  ه اجلسدّي منّوويستمّر
  .  هو طفلٌ يف جسم بالغا عقلياملعاق فنجد أنّ

  )١٤٢٩/٢٠٠٨ (١املنارة 
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 بديع القشاعلة. د  اإلعاقة العقلية

.  ة أو تلف يف الدماغكيميائّيت را تغّيبسببنتج فقد ي،  ا بالنسبة للمرض العقلّيّمأ
ة تكون يف واجلسدّي ة، ووظائفه العقلّي ف بشكل غري طبيعّيم ويتصّرواملصاب يتكلّ
  . ة وحبالة اضطراب شديدحالة غري طبيعّي

مساع أصوات ، واالبتعاد عنهم   العزلة عن الناس:ة العقلّي من أعراض األمراض
انعدام ،  جتاه األحداث سلوك سلّيب،  قعموجودة يف الوا رؤية أشياء غري، ريبة غ
وساوس ،  ة التركيزقلّ،  ة الشخصّيةنظافالو البسامل ونفسال مهال يفإ،  ةولّيؤاملس
،  ن حولهوالظلم واحلسد ّمموف واالضطهاد خااملب ة مرتبطة بشعور الفردومهّي

غاالة وامل م عنه بالسوء الناس تتكلّإحساس الفرد بأنّ ، بعدم فهم اآلخرينشعور 
، وحاالت  )أنا ملك عظيم(مثل ، عظيمة  ات، وينسب لنفسه شخصّي والغرور

وحاالت ،  دون سبب مباشر متعاقبة من الشعور باحلزن الشديد أو الفرح الشديد
  يشتّداوأحيان ، وكثرة الكالم يف مواضيع غري مترابطة،  ةة غري عادّينشاط مستمّر

 اكثري يضحك،  اشياء وقد يصبح عدوانيم األيف الصياح وينفعل ويزعق وقد حيطّ
  .  عالٍوبصوت

إذا ، السيطرة عليها بشكل أفضل  كن الوقاية منها أومية  أغلب األمراض العقلّيإنّ
طلب املساعدة واالستشارة   التأخري يفوزبالتايل ال جي.  ارف عليها مبكّ التعّرمتّ

  . ى لو ظهرت املشكلة فجأة حّتنياملختّصة من النفسّي

اهناك عوامل كثرية تلعب دور إصابة الفرد باألمراض  أو غري مباشر يفامباشر 
ئة يف األحداث السّي،  ةالعوامل الوراثّي،  ة يف الدماغكيمائّي راتتغّي:  ، منها ةالعقلّي
كالفقر والبطالة ، ة عوامل اجتماعّي،  كاملضطرب أو املفكّ رّيس اُألاجلّو،  الطفولة
  . املالئم كنر السوعدم توفّ

ة يف مرحلة خاّص، من جمموع السكان % ٢,٣ة حوايل عاقة العقلّيتبلغ نسبة اإل
  ) .١٩٧٧  ،زهران (٧٠ نسبة ذكائهم عن وهؤالء تقلّ، الطفولة 

  )١٤٢٩/٢٠٠٨ (١املنارة 
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 بديع القشاعلة. د  اإلعاقة العقلية

  .ة يف اتمع عاقة العقلّين نسبة اإل ملنحىن توزيع الذكاء يبّييما يلي رسم بياينّف
 

  
  

  
  

   : وبني املرض العقلي ةعاقة العقلياإلالفروق بني 

،  ا املرض العقلّي أّم. كون منذ الوالدة أو يف الطفولة املبكرة تةعاقة العقلّياإل  -
  . امة من العمر نسبيفترات متقّد فيظهر يف

 هذا األمر ال يكون  ،عادةً اني عقلياملعاق لدى  احلركّيوجود خلل يف النمّو  -
الدى املريض عقلي .  

-  املعاق  لدى اللغوّيّوطء يف النمبأّم .ا عقلي فالنمّو،  اا لدى املريض عقلي 
   .وغريب شه مشّولكّن، ا يكون طبيعي اللغوّي

،  اعقلي ا املريض أّم . تكون منخفضة وبطيئةام لدى املعاق عقليقدرة التعلّ  -
 ا وأمورةنة بدرجة ممتاز معّيام أمورأي قد يتعلّ،  ام لديه اختياريفيكون التعلّ

   .ائًأخرى يكون فيها سّي

-  اأّم.  زات يكون قليل االنتباه للمحفّااملعاق عقلي فيكون شديد ،  ااملريض عقلي
  . زاتة للمحفّر واحلساسّيالتأثّ

-  بينما يتمّيز سلوك ز بالتكراريتمّي اسلوك املعاق عقلي ، بالغرابةااملريض عقلي  .  

 بعدم كالمه الذي يتمّيز ااملريض عقليخبالف   وموجز قليلاعقلي كالم املعاق  -
  . ةالواقعّي التواصل مع اآلخرين وعدم

  )١٤٢٩/٢٠٠٨ (١املنارة 
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 بديع القشاعلة. د  اإلعاقة العقلية

   :ا لفيجوتسكي وفقًةعاقة العقلياإل

ىل جمال إقوا  الكثري من العلماء والباحثني يف جمال علم النفس تطّرنّأ فيه ا ال شّكّمم
 جان بياجية وجيزلل أمثا، لالسواء طفال يف حاالت السواء وحاالت ا األمنّو

  يف منّوحباث كان هلا الدور الكبري واهلاّم هذه األنّأاحلقيقة . خرين آ ووروبينشتاين
عندما .   النفس الطفويلّم وعلّية علم النفس النمّوخاّص،  ةر العلوم السلوكّيوتطّو

" ليف سيمونيفيتش فيجوتسكى"ن ننسى أال ميكننا ، هذه الفئة من العلماء نذكر 
ز فيجوتسكي يف لقد ركّ. الذي كان له باع طويل يف هذا اال  مل الروسّيالعا
 العامل نّأىل إوهو يشري . طفال  األ يف منّو واالجتماعّيحباثه على العامل الثقايفّأ

 ٢٠٠١(ة طفال ذوي االحتياجات اخلاّصر األة تطّو يف عملّي هاّماالجتماعّي
Mamaijuk,( .  

ة يف تلك املرحلة اليت تشري ة البيولوجّيمناقضة للنظرّية لقد وضع فيجوتسكي نظرّي
وهي تعتمد يف ، ة  خاّصون يف مراحل منّو ميّرةالعقلّيعاقات طفال ذوي اإل األنّأىل إ
ر  يؤثّ العامل االجتماعّينّإ :فيجوتسكي يقول . ة ساسها على العوامل البيولوجّيأ

يساهم يف أّنه  كما ،  والسلوكّيلنفسّي اة النمّو يف عملّيوهو هاّم،  الفئتني على منّو
  . )Mamaijuk, 2001(ة بناء النشاطات املعرفّي

  :ىل جمموعتني إ ةالعقلّيعاقات اإل فئة فصّننظرة فيجوتسكي هذه جعلته يإنّ 

ىل إعاقة تعود سباب اإلأ وذلك لكون ،ة قة بالعوامل البيولوجّيجمموعة متعلّ .١
 ةاحلركّي ، ةالبصرّي ، ةعاقة السمعّياإل: مثال (ة ة وفيزيولوجّيجذور بيولوجّي

 ) .و تلف دماغّيأ

 .ة ة والبيئّيسباب الثقافّيقة باألجمموعة متعلّ .٢

  :عاقات اإل ني يف حتديدىل عاملني هاّمإ فيجوتسكي يشريكذلك 

  )١٤٢٩/٢٠٠٨ (١املنارة 
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 بديع القشاعلة. د  اإلعاقة العقلية

 حتدث يف عاقات النمّوإ معظم نّإ. عاقة عامل الزمن الذي حتدث فيه اإل •
 . وىل بعد امليالدو يف الفترات األأفترات احلمل 

  .ة عاقة ومدى تأثريها على النشاطات املعرفّيدرجة اإل •

ة لألطفال ذوي اإلنظم املساعدة السيكولوجية عاقة العقلي:  

ا يف عصرنا ة جد تعترب هاّمةاقة العقلّياإلعطفال ذوي ة لأل املساعدة السيكولوجّينّإ
 مساعدة نّإ . السلوكّيعديل والتأ من منظومة التصحيح  ال يتجّزء وهي جزاحلايلّ

  :مور التالية  األاحلسبانخذ يف ىل األإطفال حتتاج هؤالء األ
  ها ونوععاقةشكل اإل -
 كاءذدرجة ال -
 ة والعاطفّيةاخلصائص االنفعالّي -
 يف بورغمن جامعة سانت بطرس" يفانوفنا مامتشوكإيرينا إ" ة الربوفيسورتشري
 ةة الصحيح املساعدة السيكولوجّيةنوعّي اختيار نّأىل إحباثها حول هذا املوضوع أ

 مراأل ،ة عاقة العقلّياإلطفال ذوي ة لأل الفروق واخلصائص الفردّيمراعاةىل إحيتاج 
لديهم ة  واملعرفّيةكثر على تنمية القدرات العقلّيأيساعد من شأنه أن الذي 

)Mamaijuk, 2001 (.  
وم على مبدأ تعزيز اجلوانب طفال تقة هلذه الفئة من األ املساعدة السيكولوجّينّإ

اليت ة  املعرفّيهارات واملخالقّيانب األاجل  ،االستقاليلّو اجلانب االجتماعّي:  التالية
   .ةة واجلسمّي الطفل العقلّيتالئم قدرات

ق ع يتعلّهذا التنّو.  خمتلفة ومتنوعة شكاالًأ تأخذة  املساعدة السيكولوجّينّإ
 ائّيخّصاأل،  ةم التربية اخلاّصمعلّ ، ياملرّب (تصالدماغهداف اليت يقوم عليها باأل

شكال  شكل من هذه األوكلّ، )  وغريهمالطبيب،  العامل االجتماعّي،  النفسّي
  . ات خمتلفة يف جمال علم السلوكيعتمد على نظرّي
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 بديع القشاعلة. د  اإلعاقة العقلية

   : التاليةاجلوانب على ةعاقة العقلّياإلة لذوي  املساعدة السيكولوجّيترتكز
  . مالئمة ة وتعليمّيةطر تربوّيتوصيات ُأل •

 .ة مالئمة ة وتربوّيساليب تعليمّيأتوصيات لربامج و •
 .ة مالئمة طر مهنّيأُتوصيات للمراهقني ب •
  .ر الدراسّيّخأسباب التأ الطفل للمدرسة وللتعليم ومعرفة ةحتديد جاهزّي •
   . تصحيحّي سلوكّيبناء برنامج عالجّي •

بل يساهم ، ني ني النفسّيائّيخّصاألا على ة ليست حصر املساعدة السيكولوجّينّإ
، عصاب طباء األأ، ني طباء النفسّي األعدد كبري من الدماغتصني مثلا يضأفيها 

   .منيعلّني واملالعاملني االجتماعّي

   :اللمعاقني عقلية شكال املساعدة السيكولوجيأ

يف تعاملهم مع  همودعمهل  الذي يبىن على مساعدة األالشكل التربوّي .١
 .ة املشتركة وبناء اخلطط والربامج التربوّيطفاهلم أ

جراء حتليل إطفال وة تشخيص األالذي يقوم على عملّي الشكل التشخيصّي .٢
طباء أ، ني تربوّي، ني خصائّيأة ن التشخيص عّدويتضّم، شامل عن وضعهم 

 . نيونفسّي

 ةا كعملّيالذي يقوم على مساعدة العائالت اجتماعي الشكل االجتماعّي .٣
تعريفهم ، ة طفال ذوي احتياجات خاّصأالتعارف بني العائالت اليت هلا 

 .مور على هذا النحو أات للحصول على املساعدة وباجلمعّي

 .شكاهلا أ ة بكلّّين املساعدة الطّبيتضّمالذي  ّيالشكل الطّب .٤

كتعديل السلوك ، ة ة والسلوكّي املساعدة النفسّيشمليالذي  الشكل النفسّي .٥
  .ة االحتياجات اخلاّص طفال ذوية لألنفسّية الوالصّح

  )١٤٢٩/٢٠٠٨ (١املنارة 
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 بديع القشاعلة. د  اإلعاقة العقلية

  :ة  وعالقته باختبارات القدرة العقلي النفسي- املبىن الثقايفّ
 باختالف دةوجه متعّدن مفاهيم ذات أنسان يتضّم لإل البناء السيكولوجّينّإ

ة ىل حساب العوامل الثقافّية حيتاج إ قياس القدرة العقلّينّإ. الثقافات واتمعات 
  .  للفرداليت تساهم يف بناء احملتوى النفسّية جتماعّيواال

ردنا قياس  أنإ(: إىل ذلك بقوله " تسكيليف فيجو "يشري عامل النفس الروسّي
بل عن طفل ، د طفل م عن جمّرنا ال نتكلّّنجيب أن نعلم أ، ة لطفل ما القدرة العقلّي

ة وقياس قدرته العقلّي، ما وجمتمع ، ة ما وفترة زمنّي، ة ما  وكرب يف بيئة ثقافّيمنا
  ،فيجوتسكي ()ا واجتماعيادوات واختبارات مالئمة ثقافيحيتاج إىل استخدام أ

١٩٣٥. (  
 هائالً من امدوا كَوجء النفس واخلرباء يف علم السلوك أ علمانّ أال شّك

ار تب اخمن هذه االختبارات. ة ة اليت دف لقياس القدرة العقلّياالختبارات النفسّي
  .ة ا من االختبارات العقلّيوغريمه" وكسلر للذكاء"واختبار " ستانفورد بينيه"
 بنيت وهي بال شّك، ة ها يف اتمعات الغربّياؤ بن معظم هذه االختبارات متّنّإ

 هل هذه االختبارات تالئم البيئة :هذا األمر جيعلنا نتساءل  . ةلتالئم الثقافة الغربّي
 وهي قياس القدرة  ؟ منهاة تعطي النتائج املرجّوهل فعالً: التايل ة ؟ بوالثقافة العربّي

ىل الك قول يشري إهن .  هنا نضع عالمة استفهام كبرية .ة لدى الطفل العرّيبالعقلّي
ة غريبة ها حتتوي على مضامني ثقافّيّنأل،  كون هذه االختبارات تظلم اتمع العرّيب

  .عنها 
ة  االختبارات العقلّينّإ: ألمر حينما يقول إىل هذا ا) ١٩٦٤(يشري جونسون 

وهي يف ، ة ها ال تكشف مجيع اجلوانب للقدرات العقلّيّنأل، " نزيهه"ة ليست العادّي
ىل ة لدى الطفل الذي حيتاج إحيان تغفل عن كشف اجلوانب القوّيكثري من األ

  .الرعاية 
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 بديع القشاعلة. د  اإلعاقة العقلية

 ائّيخّصة يف عمل األة يعترب من ااالت الرئيسّيعاقة العقلّي جمال تشخيص اإلنّإ
ة يف  العرب يعانون من مشاكل ّمجائّيني النفسّينيخّص األنّجند أ.  يف البالد النفسّي
للوسط نةة مقّنى يومنا هذا ال توجد اختبارات لقياس القدرة العقلّيفحّت ال ؛هذا ا 
   .بالدة يف التالئم الثقافة العربّيومجيع االختبارات املوجودة اليوم ال  ، العرّيب

ة للثقافات مة االختبارات العقلّيلكثري من الدراسات حول موضوع مالءاإنّ 
ىل  هذه الدراسات أشارت إ، لكّناحللول والبدائل عطاء  حاولت إالدماغتلفة

  ،ناستازيأ(ة يف الثقافات الدماغتلفة االختالفات بني نتائج اختبارات القدرة العقلّي
  . )١٩٦٤  ،جونسون ،١٩٥٨

، سرائيل حول هذه املسألة ا يف إيجرِحباث نذكر حبثني أُالدراسات واألمن هذه 
   .ة غري نزيهةة العادّي كون االختبارات العقلّيمسألة

رت االختبارات ّرم. سرائيل  من مواليد إا شاب٤٧٥ل اشترك فيه ّوالبحث األ
ا لدولة م وفقًقسا أةنة الدراسة إىل أربع تقسيم عّيمتّ. ة على هذه اموعة العقلّي
العراق ، املغرب : سرائيل أي الدولة اليت أتى منها األهل إىل إ، هل أ األمنش ،

  . )١٩٧٦ ، نبو(بولندا ، رومانيا 

  : )١رقم (التالية  تظهر يف القائمة ، كما لقد كانت النتائج مثرية لالهتمام

  
  
  
  
  
  

  درجة الذكاء  دولة املنشأ

  ٩٥  العراق

  ٨٩  املغرب
  ١٠٥  بولندا
  ١٠٢  انياروم
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 بديع القشاعلة. د  اإلعاقة العقلية

ىل  األمر الذي يشري إ بني خمتلف اموعات ، شاسعةًافروقًعاله جند ا للنتائج أوفقً
ة ة والثقافّيرات العرقّيعالقة بني درجات الذكاء يف االختبارات وبني املتغّي وجود

  ) .١٩٧٦، نبو (
  مناشخص ٢٣٠اشترك يف هذا البحث .  ي يف جامعة حيفاجرِالبحث الثاين أُ

رت اختبارات ّرلقد م. ة ة اليهودّيمن القومّيشخصا آخر  ٨٢٦ة و عربّيالة قومّيال
  :نت هذه ااالت وقد تضّم، ة قياس القدرة العقلّيخمتلفة عليهم دف إىل 

  ةاختبار القدرة احلسابّي -
 شكالاختبار تكملة األ -
 اختبار تكديس لبنات -
 ةاختبار الثروة اللغوّي -
 ةماعّياختبار اليقظة االجت -
 شكالاختبار ابتكار األ -
  ةجنليزّياختبار اللغة اإل -

  :) ٢رقم (التالية كما هو ظاهر يف القائمة ، تائج حصل الباحثون على هذه الن

  P  عرب  يهود  االختبار

  ----  ٩,٩٨  ١٠,٥٠  ةاختبار القدرة احلسابّي
  ٠,٠٠١  ٧,٨  ٩,٩١  شكالاختبار تكملة األ

  ٠,٠١  ٩,٧  ١١  اختبار تكديس لبنات
  ٠,٠٠١  ٨,٦  ١٠,٥  ةاختبار الثروة اللغوّي

  ٠,٠٠١  ٨,٥  ١١,٧  ةاختبار اليقظة االجتماعّي
  ٠,٠٥  ٩,١  ١٠,٢  شكالاختبار ابتكار األ

  ٠,٠٠١  ٧,٥  ٩,٧  اختبار اللغة االجنليزية

  )١٤٢٩/٢٠٠٨ (١املنارة 
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 بديع القشاعلة. د  اإلعاقة العقلية

. ة بشكل بائن  من الفئة اليهودّيقلّ أة درجات الفئة العربّينّا للنتائج أعاله جند أوفقً
" نيبو"دكتور ال ة باحثني ؛ فقد أشارة تفسريات من عّدخذ عّدأهذا االختالف 

ة بني ة هاّمىل وجود اختالفات ثقافّيإ" اختبارات نزيهة"مقال له باسم ) ١٩٧٦(
ة يف اختبار القدرة  على الدرجة العاّمار كثرياليت تؤثّ  واتمع اليهودّياتمع العرّيب

  :من هذه االختالفات . ة العقلّي
  .دواته  يف معرفة أجزاء االختبار وأختالف ثقايفّوجود ا ←
 .شياء  يف إدراك األوجود اختالف ثقايفّ ←
 .قات الضغط  يف القدرة على العمل يف أوجود اختالف ثقايفّ ←
 . مفاهيم االختبار وجود اختالف ثقايفّ ←
 .ته على املفحوص  الفاحص وشخصّي يف تأثري سلوكوجود اختالف ثقايفّ ←

 حث عرّيب وبا نفسّيائّيخّصأ، ) ٢٠٠٦(فيسور مروان دويري برومن جهته يشري 
 للمعاجلني من جمتمعات مسائل يف القياس السيكولوجّي " يف مقاله،يف البالد 

) ةالثقافة الغربّي(ة ىل االختالف بني اتمعات الفردّيإ" ةاحلالة العربّي: ة مجاعّي
فراد من  سلوك األنّإ: مقاله  ويقول يف )ةالثقافة العربّي(ة واتمعات اجلماعّي
، ة يم واملعايري االجتماعّير يف كثري من األحيان بناًء على القة يفّسالثقافات اجلماعّي

  ) .٢٠٠٦  ،دويري( يف فهم السلوك ة له دوره اهلاّم فهم الصراعات العائلّينّكما أ

هوم  مفنّإ. لفة الكثري من الدراسات دارت حول مفهوم الذكاء يف جمتمعات خمت
ة عنه يف الثقافة وهو خيتلف يف الثقافة الغربّي. ىل آخر الذكاء خيتلف من جمتمع إ

كثر منه ة أيم واملعايري االجتماعّية مرتبط بالق التفكري يف الثقافة العربّينّإ. ة العربّي
 هو ذلك الذي  يف اتمع العرّيب الفرد الذكّينّإ . بالقدرة على التفكري املنطقّي

  ،دويري(ة  ميتلك نفسه ويسيطر عليها بصورة تالئم املعايري االجتماعّينع أيستطي
  . )٢٠٠٢  ،اجلابري،  ٢٠٠٦
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 بديع القشاعلة. د  اإلعاقة العقلية

 مفهوم الذكاء يأخذ معاين عديدة وخمتلفة باختالف نّإ) : ١٩٩٠ ("لونر"يقول 
بينما يف ،  هو ذلك الشخص السريع يف تفكريه  الفرد الذكّينّ فنجد أ؛الثقافات 

 برزانة وبطء وثقَلٍ ويقول الكالم رشخص الذي يفكّجمتمع آخر هو ذلك ال
  .الصائب 

م لم ما هي القيم متام الع النبيه يعلَ البدوّينّيف مقاله إىل أ" مروان"بروفيسور يشري 
هو يعلم كيف . م مع جنسه وجيله ة ما وبتالؤة لسلوكه يف مواقف اجتماعّيالعربّي
وهو . خرى أة غيوم وعالمات طبيعّيأ حبالة الطقس حسب لون السماء وشكل اليتنّب

ة يف الطريق ف على املاّرن يتعّرة ويستطيع أيعلم كيف يسري يف الطرق الصحراوّي
 ، دويري(مراض املختلفة ويستخدم األعشاب يف بيئته لعالج األ. من أثر أقدامهم 

٢٠٠٦. (  
ياس ة لقجياد اختبارات سيكولوجّيالعلماء واخلرباء يف علم السلوك إلقد حاول 
  :مكان من هذه االختبارات قدر اإل" نزيهة"ة القدرة العقلّي

 
- PROGRESSIV MATRICES (Raven, 1956) 

- LEITER INTERNATIONAL PERFORMANCE SCALE 
(Leiter, 1969) 

- GOODENOUGH DRAW A MAN TEST (Goodenough & 
Harris, 1950) 

- CATTEL-CULTURE FAIR TEST (Cattle, 1965) 

- DAVIS & EELLS “GAMES” (Davis & Ells, 1953) 

- JENSEN’S “LEVEL I” TESTS (Jensen, 1969) 

ة على النتيجة ة والثقافّيت لتحول دون تأثري العوامل العرقّيهذه االختبارات جاء
  .ة صدق للقدرة العقلّين من إعطاء النتيجة األ للذكاء وكي تتمكّةالعاّم
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  :اخلالصة 

أمر يف غاية الصعوبة  حتديدها نّ، فإ لذا .ا ب ومركّاد معقّة تعترب بناًء القدرة العقلّينّإ
عاقة ص اإل تشخينّإ.  يف هذا اال ني وخمتّصنيشخاص مهنّيوهو حيتاج إىل أ

  :ب القيام باألمور التالية ة يتطلّالعقلّي

  حتديد نسبة الذكاءفيه   يتّمحيث الفحص النفسّي -

 م الدراسّي والتقّدكادميّيالتحصيل األ -

  واملعملّي والعصّيبّيفحص الطّبال -

 البحث االجتماعّي -

ة عاقة العقلّير حلاالت اإلني املبادرة التشخيص املبكّمن هنا جيب على الوالدين واملرّب
  . )١٩٧٧  ،زهران(جراءات الالزمة ملساعدم خاذ اإلى ميكن اّتحّت

ىل عدم ظلم ف إ د ،"نزيهة"ة  اختبارات عقلّي الكثري من الدراسات بناَءلقد حاول
  يف بنائها الثقايفّا جذريا ختتلف اختالفً،خرى ة أة ما على حساب فئة عرقّيفئة عرقّي
 عدم القدرة هية ،  هاّمنتيجة ىل إالدراساتهذه لت توّص .  واالجتماعّيوالتربوّي

وال ميكن بناء  ، ة يف االختبارات العقلّيةة والعرقّيثر العوامل الثقافّي أ تصفيةعلى
  . العوامل ة دون أثر هذهتبار لقياس القدرة العقلّياخ

وهي ،  للفرد  واملعريفّ يف البناء السيكولوجّيا مركزيادورة لعوامل العرقّي لنّإ
من هذا املنطلق كان . ن التفكري اليت بدورها تكّوة يف بناء املفاهيم ساسّينات األبِاللَّ

ة لقياس القدرة دوات املعّد بناء األوقت ار بعني االعتبة العوامل العرقّيأخذ من ال بّد
  .ة عاقة العقلّيد اإلاليت قد حتّدة العقلّي
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