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 افتتاحية العدد

معالجة المعلومات في الذهن اإلنساني، وقد سمح قرن ونيف من   نظاميسلط علم النفس الضوء على 

اشتغال النظام الذهني   نظمالتي توالبنيات ستكشاف السيكولوجي العلمي للذهن بمعرفة بعض اآلليات اال

في جمع وتحليل المعطيات،  مناهج متطورة وقد أصبحت األبحاث في علم النفس تستند إلى عند اإلنسان. 

عة من  عمل السيرورات الذهنية في مجمو  تقدم صورة واضحة عنجعل نتائج هذه األبحاث هذا و

منذ  نظرية معالجة المعلومات األبحاث في علم النفسوقد وجهت  الوضعيات الطبيعية أو المخبرية.

النظام  ، وسمحت بفحص صيغ تدخل السيرورات الذهنية في 1950sالخمسينات من القرن الماضي 

جي العربي  المقاربة المعرفية للوظائف الذهنية أكثر حضورا في المشهد السيكولو ضحت وقد أ .المعرفي

من القرن الماضى. وتجسد هذا األمر في مجموعة من الدراسات التي  1990sفي بداية التسعينات 

وبذلك أعطى اإلطار المفهومي . في تناول اشتغال المعرفية في مهمات مختلفة المعرفي نظوراعتمدت الم

وفعال  ن بديل مناسب المعرفي روحا جديدة للبحث السيكولوجي في العالم العربي، ومكن الباحثين م 

 لتجاوز اإلخفاقات النظرية والتطبيقية للمقاربات السلوكية والتحليلنفسية. 
عدد الدراسات التي تبنت نظرية معالجة   فيالحقل السيكولوجي هيمنة المقاربة المعرفية على  تتجلىو

  للظواهر الذهنية، بل  المعلومات مقارنة بالمقاربات األخرى. فعلم النفس المعرفي ليس مجرد مقاربة جديدة

في  أدوات علم النفس المعرفي تستعمل ت مفاهيم وصارقد و .لهذه الظواهر وثورية هو مقاربة مختلفة

مجموعة من الظواهر الذهنية التي فشلت المقاربات األخرى في تقديم تفسير مقبول لحدوثها   فهموصف و

ا وتفسير اوصف يقدملفهم األحداث الذهنية، بل  ةمختلف رؤية تبنىوتطورها. لذلك فعالم النفس المعرفي ال ي

اإلنسان معالجا   هذه المقاربة اعتبرت قد وكيفية التي تحصل بها هذه األحداث في الذهن. لل مقبولين

ومن بينها على   ،أغفلتها النظريات السيكولوجية األخرىوجهت دراسة الذهن نحو ميادين و ،للمعلومات 

وقد أولت المجلة العربية لعلم النفس اهتماما خاصا   أخذ القرار ...سبيل المثال اللغة وحل المشاكل و

تعطي األولوية للدراسات النظرية والتجريبية التي تعتمد إذ  ،لمقاربة المعرفية في تناول وظائف الذهنبا

أن علم النفس المعرفي أحدث ثورة كبرى في فهم سيرورات نظام  إلى  ذلك يعزىالمنظور المعرفي. و 

مناولة المعلومات في الذهن. جمع وتحليل المعطيات عن صيغ  في بارزبشكل أسهم  ؛ إذ معلومات معالجة ال

أو   إلى التدخل لتحسين األداءيهدف المعرفي فقط إلى وصف وفهم وظائف الذهن، بل  االتجاهوال يسعى 

أدوات المقاربة المعرفية تستكشف اشتغال الذهن بهدف تطوير ف ض بعض االختالالت الوظيفية.يتعو 

مشاكل أن   Donald Broadbentاعتبر دونالد برادبنت قد و .النظام المعرفي اشتغال ت قصورالتجاوز إ

ال ينبغي دراستها فقط، بل يجب أن تشكل نقطة انطالق البحث    Real-life Problemsالحياة اليومية

التي قد ختالالت اال في مناسبة للتدخل تقنيات و على تطوير أدوات وبناء على ذلك جرى التركيز  .المعرفي

صيغ عمل المعرفية في ميادين مختلفة،  إلى فحص بحث توجه المن ثم و. نظام معالجة المعلومات  تلحق

أو تصحيح   ،تتيح تعويض السيروات المعرفية العاجزة فعالةبلورة استراتيجيات تدخل إضافة إلى 

 الالت المعرفية.االخت

إذ  ،ه مقاربة مرنة ال تخشى االنفتاح على التخصصات القريبةوما يميز أكثر البارادغم المعرفي هو أن

معطيات هذه المباحث، وبخاصة معطيات موضعة البناءات النظرية المعرفية على ضوء  ت اختبر

إعادة بناء   وأ قد ساعدت األبحاث في العلوم المعرفية على تقييم وتعديل و الوظائف الذهنية في الدماغ.

سبر الكيفية التي   إلىالتحليل المعرفي الشتغال السيرورات الذهنية  أفضىو .نظريات علم النفس المعرفي 

الثورة المعرفية الطريق لفهم أفضل للذهن  بذلك مهدت يعالج بها الذهن المعلومات الخارجية والداخلية. و 

تقريبية لنظام معالجة   موضوعية  معطيات سمحت ببناء صورة راكملم النفس المعرفي فع اإلنساني.

طبعها على   مستويات غير مسبوقة،وفهم الذهن إلى  دراسةاالتجاه المعرفي دفع قد من ثم فو علومات.الم

 .فعالة للتدخل في النظام المعرفيالخصوص الجمع بين استكشاف الذهن واالهتمام بتطوير آليات 

ربية لعلم  للمجلة الع المقاالت التي يتشكل منها العدد الحالي بعض ويتضح هذا التوجه المعرفي في 

 دراسة تركيبية عن هذا العدد تضمن وقد جوانب مختلفة من اشتغال الذهن اإلنساني.  فحصت  التيو؛ النفس

أهمية التعريف التأسيسي واإلجرائي  أخرى عن ، وعرضت سيرورة نشأتها وتطبيقاتها العلوم المعرفية
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ن الرضا المهني والذكاء االنفعالي.  االرتباط بي  بحث تناولإلى إضافة للمفاهيم في األبحاث السيكولوجية، 

ودور السيرورات ، تأثير الحياة الطيبة والتدين على معدالت السعادة في هذا العدد  أخرى أبحاث وفحصت 

تأثير اإلحباط  ، واستراتيجيات مواجهة االحتراق النفسي لدى المدرس، واالنفعالية في اشتغال الذاكرة

ار. وعرضت دراسة أخيرة دور التربية الطرقية في الوقاية من المهني على الوقاية من الحوادث واألخط

 حوادث السير.
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