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 ملخص 

ال كيد أ ن الس يكولوجيا كعمل حديث العهد يف املغرب، ال تزال حتاول فرض ذاهتا وأ خذ 

ال أ ن موقعه ا داخل اجملمتع. فرمغ أ ن تدريسها انطلق يف الس بعينات من القرن املايض، ا 

ال يف حدود س نة  . 2003مأ سس ته ايف اجلامعة كتخصص علمي قامئ اذلات مل تتحقق ا 

ذا اكن هذا التحول قد شلك مكس با هاما لتطور هذا العمل، مفن الطبيعي أ ن تثري  وا 

لعلمية واملهنية املطروحة عليه، نقاشات وضعيته اجلديدة، عىل ضوء الرهاانت ا

مس تفيضة يف صفوف العاملني فيه، وابخلصوص عىل صعيد براجمه ومناهجه يف 

التكوين والبحث والتطبيق. ويسود الاعتقاد بأ ن الاهامتم جبوانبه البيداغوجية والقانونية 

ا، واملؤسساتية جيب أ ن يواكبه اهامتم أ خر يُعىن بوضعه العلمي اذلي يبدو هش

براز  ويس تدعي عىل املس توى اال بس متولويج حتديد هويته ومرشوعيته من خالل ا 

 مقوماته النظرية واملهنجية احلالية.

 ؛ املعرفية؛ الانفعال.املغرب؛ الرباديغم املعريفيف  عمل النفس: يةفتاح اللكامت امل 

Psychology in the cognitive era 

El Rhali Aharchaou & Ahmed Ez-Zaher 

Abstract 

Psychology is a young discipline in Morocco, it’s trying to 

consolidate its position in society. Although, its teaching began 

in the 1970s, its institutionalization as an independent scientific 

discipline did not occur until around 2003. Even if this change 

represents an important achievement for the development of 

this discipline, it is normal that this new situation raise a big 
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debate among all those who are interested in psychology in 

Morocco, and especially about its programs and methods of 

formation, research and application. Consequently, we believe 

that our interest in its pedagogical, legal and institutional 

aspects should be consolidated by another interest that focuses 

on its fragile scientific situation, which requires at the 

epistemological level, the determination of its identity and its 

legitimacy by highlighting its current theoretical and 

methodological bases. 

Keywords: Psychology in Morocco; Cognitive paradigm; 

Cognition; Emotion. 
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ما تزال حتاول فرض ذاهتا وأ خذ   املغربال كيد أ ن الس يكولوجيا كعمل حديث العهد يف 

ال  موقعها داخل اجملمتع. فرمغ أ ن تدريسها انطلق مع الس بعينات من القرن العرشين، ا 

ال يف حدود س نة   أ ن مأ سس هتا يف اجلامعة كتخصص علمي قامئ اذلات مل يتحقق ا 

ذا اكن هذا التحول قد شلك .2003 مكس با هاما لتطور هذا العمل مفن الطبيعي أ ن  وا 

تثري وضعيته اجلديدة، يف ضوء الرهاانت العلمية واملهنية املطروحة عليه، نقاشات 

مس تفيضة يف صفوف املش تغلني، وابخلصوص عىل صعيد براجمه ومناهجه يف التكوين 

واملؤسساتية جيب  والبحث والتطبيق. ونعتقد أ ن الاهامتم جبوانبه البيداغوجية والقانونية

أ ن يواكبه اهامتم أ خر يُعىن بوضعه العلمي اذلي يبدو هشا ويس تدعي عىل املس توى 

براز مقوماته النظرية واملهنجية  اال بس متولويج حتديد هويته ومرشوعيته من خالل ا 

 احلالية.

ىل  نعتقد أ ن أ ي تقيمي موضوعي للس يكولوجيا ابملغرب يس تدعي الاحتاكم ا 

يثة اليت يؤطرها كام هو معلوم الرباديغم املعريف. فالسؤال املطروح الس يكولوجيا احلد

هو ما مدى تبِّني علامء النفس عندان لهذه الس يكولوجيا املعرفية وما مدى اخنراطهم يف 

 توهجاهتا وغاايهتا؟

ال أ حد جيادل يف أ ن انطالق الس يكولوجيا املعرفية اكجتاه جديد يف عمل النفس يف 

القرن العرشين قد غرير بصورة جذرية طريقة تصوران للنفس  أ وائل الس تينات من

اال نسانية وأ سلوب دراس هتا. فرباديغمها املعريف اذلي يعترب اذلهن كربانمج حاسويب 

جراءات  يس تعمل المتثالت والرموز اجملردة وفق نظام حسايب حتمكه معليات منطقية وا 

خزين والاسرتجاع والتنفيذ، يشري للمعاجلة تتحدد يف الرتمزي والتحويل واال جناز والت

ىل أ ن ثورة معرفية حدثت فعال يف جمال عمل النفس. ويه الثورة اليت رافقهتا  بوضوح ا 

حتوالت معيقة وخاصة عىل مس توى اختاذ اذلهن يف معناه الواسع موضوعا، ومعاجلة 

 املعلومات مسعى مهنجيا، وابلتايل اال قرار بتجاوز عدد من الس يكولوجيات السابقة

 وعىل رأ سها السلوكية والتحليل النفيس.

الواقع أ ن هذه الس يكولوجيا اليت مل تكن حتظى بأ ي حضور قبل أ كرث من مخسة عقود 

من ال ن، أ صبحت يه املهمينة حاليا عىل خارطة عمل النفس. فقد أ حضت تشلك الثورة 

طا را أ ساس يا للتعبري املعرفية القامئة اذلات اليت ال يرتدد أ غلب علامء النفس يف اعامتدها ا 

(. مفرشوعها العلمي اذلي Gardner ،1985؛ Miller،2003عن عمل النفس بأ مكهل )
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يتحدد يف دراسة موضوع اذلهن كوظيفة لدلماغ )عالقة وطيفية وليست اخزتالية(، 

ىل فهم وتفسري ال نشطة اذلهنية والسلوكية  ينبّن عىل تصور حاسويب وظيفي يسعى ا 

دراك، ذاكرة، لغة، ت عمل، ذاكء، تفكري، انتباه، وعي، دوافع، انفعاالت، متثالت....( )ا 

 (:2013عرب ثالث مراحل أ ساس ية يه )أ حرشاو، 

 من خالل انتقاء أ جنعها ال جناز املهام املطلوبة. Filtrageتصفية املعلومات  -

تركيب املعلومات يف أ طر ذهنية؛ حبيث عادة ما يفكك اال نسان املعلومات وحيولها  -

ىل مت  ، +...( أ و ! ثالت ذهنية عىل شلك صور )وجه، مكعب...( أ و رموز )س،ا 

 مفاهمي ) ذرة، مزنل، حيوان...(.

ىل حساب ذهّن عرب  Computationمرحةل احلوس بة  - اليت تعّن ترمجة الفكر ا 

معليات منطقية اكالس تنباط والاس تقراء واملقارنة والقياس. فاال نسان يف مواهجته 

ة يس تخدم اسرتاتيجيات ذهنية اس تكشافية سواء أ ثناء التعمل أ و ملشالك احلياة اليومي

 حل املشالك أ و حتليل املواقف.

ىل أ ن الس يكولوجيا  يف أ مرياك  1956اليت تأ سست س نة  املعرفية تبعا ملا تقدم نشري ا 

وعرفت تطورا وانتشارا كبريين يف أ غلب جامعات ومعاهد البحث يف العامل، قد فرضت 

انينيات القرن املايض كتيار اكحس خلارطة عمل النفس نفسها بداية من مث

(Mainstream psychology بعد أ ن تراجعت السلوكية وتواري التحليل النفيس )

(Robins  ،وال كيد أ ن القول هبذه الس يطرة ال ميثل حكام خشصيا أ و 2000وأ خرون .)

واقع يعرتف به  موقفا حمابيا للمعرفانيني ضد الاجتاهات الس يكولوجية ال خرى، بل هو

امجليع مبا يف ذكل املتش بثني بتكل الاجتاهات املغايرة. فكثرية يه ادلراسات وال حباث، 

كام س نأ يت عىل تفصيل ذكل، اليت تبني ابحلجة وادلليل ذكل الاكتساح يف خمتلف 

 اجلامعات ومراكز البحث املتخصصة يف الس يكولوجيا.

ىل الس يكولوجيا ابملغرب، يطرح ال  سؤال حول مدى تش بع علامء النفس عندان ابلعودة ا 

ابلرباديغم املعريف وحول مدى اس تفادهتم من مقوماته يف أ حباهثم وأ نشطهتم 

الس يكولوجية؟. رمغ ما تؤرش عليه املعاينة امليدانية للتوهجات الس يكولوجية عندان من 

ما تزال  حضور نس يب للمقاربة املعرفية، فالواحض أ ن املواقف املقاويمة  لهذه ال خرية

تتأ رحج بني التعنت غري املربر والتشبث الوامه بس يكولوجيا هامش ية ومتأ لكة. فأ حصاب 

هذه املوافق غالبا ما يتذرعون بفكرة أ ن الس يكولوجيا وحبمك تعقُّد موضوعها وتعدد 
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مياديهنا، ال ميكهنا أ ن ختضع لهمينة تيار واحد وترضب عرض احلائط ابلتيارات ال خرى. 

هو أ ن مواقف من هذا القبيل تنطوي مبدئيا عىل تناقض صارخ لكوهنا لكن املالحظ 

يف الوقت اذلي ال ترفض التطور عن العلوم ال خرى جندها تنكر هذه اخلاصية عن 

الس يكولوجيا لتدافع عىل فكرة مواصةل احلفاظ عىل وضعية مجودها كام ظهرت منذ ما 

 يزيد عن قرن من الزمن.

ذن، فأ مام هذه املواقف الس  لبية البد من احلسم يف الهوية املعرفية للس يكولوجيا ا 

احلديثة ابعامتد جحج أ مربيقية داةل ومقنعة. ويه جحج تعكسها نتاجئ وخالصات مجموعة 

من ادلراسات اليت اهمتت ببيان التحول اجلوهري اذلي عرفته الس يكولوجيا لتصبح 

دلراسات اليت تتخذ من علام لذلهن خالل العقود امخلسة ال خرية. والواقع أ ن تكل ا

أ دوات  Terminologiqueواملصطلحي  Bibliométriqueاملهنجني البيبليومرتي 

أ ساس ية لتقيمي وضعية الس يكولوجيا وحتديد درجة علميهتا يف مرحةل معينة ابعامتد نوعية 

الاستشهادات واال حاالت ابلنس بة لل ول ونوعية املصطلحات واملفاهمي ابلنس بة للثاين، 

ىل نوعني:ميكن تص   نيفها ا 

تربز دراساته التحول العميق اذلي شهدته الس يكولوجيا يف عهد املعرفية،  ال ول مكي

 وس منثل هل بثالث دراسات:

( القامئة عىل اس تجامع اال حاالت 1993وأ خرون،  Frimanدراسة فرميان وأ خرين ) -

والسلوكية والاستشهادات املعمتدة يف اجملالت الرائدة يف الس يكولوجيا املعرفية 

خضاعها للتحليل اال حصايئ املقارن  1988و 1979والتحليلية يف الفرتة املرتاوحة بني  وا 

اذلي كشف عىل تزايد وترية الاستشهاد ابملقاالت املنشورة يف اجملالت املعرفية مع 

تراجع تكل الوترية خبصوص املقاالت املنشورة يف اجملالت السلوكية والتحليلية. 

تطور تصاعدي فعيل للمعرفية مياثل يف مس تواه مس توى السلوكية يف وابلنتيجة هناك 

 مقابل احندار وتراجع التحليل النفيس.

ىل  1977يف دراسة أ خرى تغطي فرتة أ طول متتد من  - ، اعمتد فهيا روبينس 1996ا 

( عىل ثالثة مؤرشات:  أ ولها هيم موضوع املقاالت 2000وأ خرون، Robinsوأ خرون )

أ ربع جمالت تتقاطع فهيا تيارات التحليل النفيس والسلوكية واملعرفية  املنشورة يف أ فضل

والعلوم العصبية. واثنهيا خيص مواضيع ادلكتوراه املنجزة من دلن الطلبة الباحثني. 
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واثلهثا يشمل اال نتاجات العلمية للك تيار من التيارات ال ربعة السابقة. وقد كشف 

 ت التالية:التحليل اال حصايئ املقارن عن اخلالصا

 جتاهل الس يكولوجيا العلمية للتحليل النفيس منذ عقود؛ -

 تراجع السلوكية يف مقابل تصاعد املعرفية ابتداء من الس بعينات من القرن املايض؛ -

 تقوية الس يكولوجيا املعرفية وتثبيهتا كتيار اكحس ومس يطر؛ -

 تصاعد نس يب للعلوم املعرفية؛ -

عادة نفس ادلراسة مع متديد  (2002وأ خرون،  Tracy) وقد قام ترايس وأ خرون اب 

ىل حدود   ، وجاءت النتاجئ لكها تأ كيد للخالصات السابقة.2002الفرتة الزمنية املعنية ا 

 (Quaireau ،2006 و  Lieuryويف دراسة اثلثة أ جنزها ليوري وكريو ) -

ع املنشورات الس يكولوجية حسب امليادين بدل التيارات، أ ظهرت النت اجئ حول توزُّ

مقابل نس بة  %1هذه املنشورات مل تتعدى يف ميدان التحليل النفيس نس بة  أ ن

مليدان الس يكولوجيا املعرفية، مع العمل أ ن ميادين الس يكولوجيات: الامنئية  14%

 اال لكينيكية، لكها أ صبحت ذات توجه معريف. –والرتبوية والاجامتعية واملرضية 

وهري اذلي عرفته الس يكولوجيا يف اجتاه توحض دراساته التحول اجل الثاين نوعي

 تصاعدي حنو املعرفية، ومنثل هل بمنوذجني اثنني:

فباالنطالق من فكرة أ ن املفاهمي واملصطلحات تعترب شاهدا عىل علمية عمل ما يف  -

ىل تتبع التغريات 2002وأ خرون،  Vicentaمرحةل معينة، ذهب فيسانتا وأ خرون ) ( ا 

ىل ك مه مرجع  Hilgard عمل النفس" لصاحبه هيلجارد اليت عرفها كتاب "مدخل ا 

 13يس تعمل عىل نطاق واسع يف اجلامعات ال مريكية. وهو املرجع اذلي أ عيد نرشه يف 

، حيث اكن املؤلفون حيينون مضامينه  2000وأ خرها س نة  1953طبعة، أ والها س نة 

نوه بتحليل بلك املس تجدات عىل امتداد لك هذه الطبعات. وقد قام فيسانتا ومعاو 

حمتوى نصوص تعريف الس يكولوجيا والسريورات النفس ية املعمتدة وميادين 

نتاج يف خمتلف طبعات الكتاب.  الس يكولوجيا مث أ خريا حضور الباحثني غزيري اال 

 7ولتشخيص التطور اذلي عرفته الس يكولوجيا خالل هذه احلقبة اعمتد هؤالء عىل 

 1967والرابعة لس نة  1962لس نة  والثانية 1953طبعات فقط: ال وىل لس نة 

وأ خريا الثالثة  1983والثامنة لس نة  1979والسابعة لس نة  1971واخلامسة لس نة 

. وقد أ ظهرت النتاجئ  أ ن الس يكولوجيا أ صبحت فعليا ومنذ 2000عرشة لس نة 
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الامثنينات من القرن العرشين علام معرفيا ابمتياز يتخذ من النشاط اذلهّن والسريورات 

ية موضوعه ال سايس وينفتح بشلك مزتايد عىل اجلوانب الانفعالية والعلوم املعرف 

 العصبية.

( 2013وأ خرون،  Whisselويف دراسة حديثة العهد خصصها ويس يل وأ خرون ) -

ما معرفية ومدى تطور  ما سلوكية وا  للكشف عن درجة اس تعامل مصطلحات ومفاهمي ا 

ضمنهتا ثالث جمالت س يكولوجية يف هذا الاس تعامل عرب الزمن يف عناوين مقاالت ت 

ىل  1946الفرتة املمتدة من  عنوان وأ كرث من  8572، حيث مشل هذا املسح 2010ا 

لكمة. ومن أ مه نتاجئ هذه ادلراسة "الزحف والاكتساح املعريف" اذلي بدا  100000

واحضا من خالل تصاعد تكرار اس تعامل اللكامت املعرفية مقابل تراجع تكرار اس تعامل 

امت السلوكية، حيث أ ن الفرق اذلي اكن لصاحل اس تعامل هذه ال خرية يف الفرتة اللك

ىل  1991أ صبح خالل الفرتة املمتدة من  1965و 1946املرتاوحة بني  لصاحل  2010ا 

حصائية كبرية.  اللكامت املعرفية وبدالةل ا 

ذن من نتاجئ وخالصات ادلراسات المكية والنوعية السابقة أ ن الس يكول وجيا يالحظ ا 

أ صبحت ابحلجة وادلليل علام معرفيا هيمين عىل مجيع مكوانت خارطة الس يكولوجيا 

ويشلك مع العلوم املعرفية ال خرى )اللسانيات، املعلوميات، علوم ال عصاب، 

ال نرتبولوجيا، فلسفة اذلهن( علام لذلهن. غري أ ن البعض ما يزال يشكك يف هذه  

ما كفرع من فروع عمل النفس اذلي يدرس احلجج ليتصور الس يكولوجيا املعرفية ا  

أ نشطة اال دراك والانتباه واذلاكرة واللغة والتفكري، وابلتايل كوريث للس يكولوجيا 

ىل جانب امليادين الس يكولوجية ال التجريبية اليت اكنت و تزال تشلك ميداان ممتزيا ا 

ما كتوجه نظري  من مضن توهجات الامنئية والاجامتعية واللغوية والعصبية واملرضية، وا 

أ خرى تشمل الس يكولوجيات التحليلية والسلوكية والاجامتعية والتطورية واال نسانية 

والثقافية والعصبية. ويربر أ حصاب هذا املوقف ادعاءمه هذا بأ ن موضوع الس يكولوجيا 

وحبمك تعقده ال حيمتل مقاربة واحدة بل يس تلزم تضافر عدة مقارابت. وهذا ما يؤكد ما 

بقاء عىل وضعية عمل س بقت اال شا ليه بأ ن التوجه ال سايس لهؤالء يمكن يف اال  رة ا 

النفس كوضعية جامدة جيب احلفاظ علهيا كام اكنت منذ تأ سيسها يف أ واخر القرن 

 التاسع عرش دون تطور وال حتول وال جتاوز.
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 واحلقيقة أ ن الس يكولوجيا املعرفية ال تشلك مثلام يعتقد أ حصاب هذا املوقف ال فرعا وال 

ن الس يكولوجيا بأ مكلها  ىل جانب فروع واجتاهات س يكولوجية أ خرى، بل ا  اجتاها ا 

أ صبحت منذ الامثنينات من القرن املايض علام معرفيا هيمين عىل لك امليادين ويشمل 

خمتلف املوضوعات الس يكولوجية مبا فهيا ادلوافع والانفعاالت والسلوكيات الاجامتعية 

. فهيي عبارة عن مقاربة تصورية ومهنجية للظاهرة والاضطراابت النفس ية وغريها

النفس ية يف خمتلف أ بعادها الامنئية والاجامتعية والعصبية والرتبوية واللغوية والانفعالية 

واملرضية. فقد صارت متثل الاجتاه النظري القوي اذلي جيمتع حوهل ويتبناه جل علامء 

ن هذا الاجتاه النفس. فرمغ احلضور املتفاوت ادلرجة الجتاهات س يك ولوجية متعددة، فا 

املعريف يبقى هو الاجتاه املهمين اذلي يوحد حقل عمل النفس، أ ما الاجتاهات ال خرى 

تراجع أ و اندثر )السلوكية والتحليل النفيس( ومهنا من يتحرك يف الهامش  مفهنا من

ية أ حضت )املقاربة اال نسانية(، مع العمل أ ن الاجتاهات التطورية والاجامتعية والعصب 

 بدورها ذات طابع معريف.

ىل جانب  ن حرص الس يكولوجيا املعرفية يف ختصص أ و يف اجتاه ا  ذن، ا  ابلنتيجة ا 

ناكر  ختصصات واجتاهات أ خرى هو تشويه للصورة احلقيقية لعمل النفس احلديث وا 

لوحدته كعمل ينبّن عىل الرباديغم املعريف. فاملعرفانية متثل حسب كيلسرتوم 

Kihlstrom (2004 أ ول وأ جنح حماوةل لتوحيد تصور عمل النفس. فوحدته تمكن يف )

 تعريفه كعمل لذلهن وتفسريه لسلوكيات اال نسان ابس تخدام مفاهمي حاالت ذهنية.

ىل أ ن انتقادات عديدة ُوهِجت للس يكولوجيا املعرفية مهت  يف هناية هذا املقال، نشري ا 

هاملها وهتميشها للجوانب ا لوجدانية، ومن هجة اثنية حدود من هجة أ وىل مظاهر ا 

 مصداقية تصورها احلاسويب الوظيفاين.

قرار بأ ن الس يكولوجيا املعرفية قد انتقلت فعال من  الانفعال فبخصوص مشلك  ميكن اال 

ىل املعرفية الساخنة القامئة عىل ما هو  املعرفية الباردة املبنية فقط عىل ما هو معريف ا 

أ ن اجلوانب الوجدانية )ادلافعية، الانفعال،  وجداين انفعايل اجامتعي. فالواحض

السلوكيات الاجامتعية...( قد أ صبحت حتظى ابهامتم املعرفانيني وبدور حامس يف 

ن الرتكزي عىل البعد املعريف مل يشلك سوى مرحةل  س يكولوجيا اال نسان عامة. وهكذا فا 

نذ بداية القرن احلايل مؤقتة فرضهتا حاةل تطور الس يكولوجيا. ويه املرحةل اليت أ عقبهتا م 

بعاد السابقة لكها. وهذا موقف أ صبح يتجىل حسب  لوين  مرحةل املقاربة التاكملية لل 



 الس يكولوجيا يف عهد املعرفية. 

 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 1, Issue 1, summer 2016 15 

 

( يف المتيزي مضن الاش تغال اذلهّن بني richard ،1986و  Le nyوريشار )

الوجداين كطاقة واملعريف مكياكنزيم؛ حبيث ال ميكن دراسة ال نشطة املعرفية يف معزل 

وجدانية املالمئة. فتوفر الطاقة الاكفية )الوجدان( هو اذلي يسمح عن الظروف ال

للماكنزيم  ابلعمل والاش تغال )املعرفة(. وخبالصة مفن التطورات اال جيابية اليت عرفهتا 

دراك، انتباه، تعمل، ذاكرة، لغة،   املقاربة املعرفية هذا امجلع بني السريورات املعرفية )ا 

شالك...( واجلوانب الوجدانية )ادلوافع، الانفعاالت، تفكري، اختاذ القرار، حل امل 

اختالالت الشخصية، اضطراابت المنو والتعمل، الش يخوخة...( اليت أ حضت يه 

؛ Kirouac ،2004ال خرى من املباحث ال ساس ية للس يكولوجيا املعرفية املعارصة )

Reed ،1999 ؛Richard ،1999،1997، أ حرشاو.) 

هو يعترب كام نعمل النشاط املعريف كمتثالت ذهنية ختضع ف  التصور احلاسويبوخبصوص 

للمعاجلة حسب قواعد منطقية متاثل احلاسوب، ال مر اذلي يطرح "مشلك تأ صيل 

الرموز" وكيفية اكتساهبا  للمعاين وادلالالت؟. لقد اس توجب حل هذا املشلك ظهور 

يرى أ ن املعرفية  Cognition situéeثالثة توهجات جديدة من املعرفية: أ ولها ُمَمْوَضع 

ليست معزوةل عن احمليط اذلي حتصل فيه بل يه اتبعة لس ياقات واقعية وترتبط 

يقرُّ بأ ن املعرفية ال  Cognition incarnéeبوضعيات اجامتعية معينة. واثنهيا جمِسد 

تشلك نشاطا داخليا بل يه نشاط أ ساسه اجلسم من خالل اال دراك واحلركة. واثلهثا 

يؤكد عىل أ ن املعرفية ال تنحرص داخل اذلهن بل  Cognition distribuéeموِزع 

ىل ال دوات الثقافية والصناعية اخلارجية )فهيي موزعة بني اذلهن والعامل  متتد ا 

اخلاريج(. وال كيد أ ن هذه التوهجات الثالثة رمغ تنوعها، فهيي تلتقي حول تصور عام 

تفاعلية مع أ نشطة اجلسم وسط يسمل بعدم اس تقالل النظام املعريف عن عالقاته ال 

احمليط، بل املعرفية أ ساسها جسم اال نسان يف تفاعهل مع احمليط من خالل اال دراك 

والفعل كسريورات مركزية للمعرفية وليس ك هجزة بس يطة للمثري والاس تجابة 

Stimulus –Réponse  أ و للمدخل واخملرجInput-Output ولتوضيح مظاهر .

 اسوبية واملعرفية املموضعة نس تحرض العنارص التالية:الفرق بني املعرفية احل

ماكن املعاجلة: حسب احلاسوبية يوجد يف اذلهن وحسب املموضعة يوجد خارج  -

 اذلهن وابلضبط يف احمليط.
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الطبيعة المتثلية للمعرفية: املعرفية حسب احلاسوبية عبارة عن متثل داخيل للعامل  -

تشغيل أ و حتريك المتثالت، يف حني أ ن   اخلاريج، حبيث يتحقق السلوك بواسطة

 املموضعة ترفض أ ن يكون للمتثالت دور يف السلوك ل ن الفعل يتحقق بدوهنا.

: ابلنس بة للحاسوبية فالتفكري عبارة عن حساب Computationاحلوس بة  -

Calcul  جناز معليات منطقية عىل الرموز، يف حني أ ن املموضعة ترى أ ن حيمكه ا 

 لتفاعل مع احمليط من خالل التالؤم مع الظروف واستباق الطوارئ.املعرفية تتحقق اب

ن أ مه ما يالحظ عىل هذا التوجه هو أ نه ال يشلك مقاربة م وحدة ال فاكر ومتجانسة ا 

فهو يتعدد بتعدد وهجات نظر أ حصابه اذلين يركزون اترة عىل اجلسد واترة الغاايت. 

 ال دوات الثقافية. وكام يتنوع وخيتلف عىل احمليط الطبيعي والاجامتعي واترة أ خرى عىل

حسب درجة رادياكلية هؤالء، حيث يرتاوح بني املوقف ال قل رادياكلية واملوقف 

ال كرث رادياكلية اذلي يطابق المنوذج السلويك وابخلصوص عىل مس توى استبعاده 

بقائه فقط عىل ما هو جسدي وبييئ خاريج. حفججه  الرصحي ملا هو ذهّن متثيل وا 

طار التصور احلاسويب لذلهن اذلي حىت الت جريبية تبدو غري حامسة وقابةل للتأ ويل يف ا 

شاكلية عالقة  ن اكن ما يزال غري مكمتل النضج بفعل حدوده املرتبطة أ ساسا اب  وا 

ذهن/دماغ مث صعوبة منذجة ال نشطة اذلهنية العليا، فهو يشلك من منظور جريي 

هن أ مكن حلد ال ن تصورها وبلورهتا. ( أ جود نظرية لذل2002) J. Fodorفودور 

ويه النظرية اليت أ حضت بفعل ما تنبّن عليه من ترسانة مهنجية من قبيل تقنيات 

احملااكة والتصوير ادلماغي، حتتل ماكنة قوية يف برانمج الس يكولوجيا املعرفية احلالية 

 ومرشوعها العلمي الطموح.
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