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 ملخص
 المقال،  لهذا الرئيسي الهدف يمثل جيكولويالس قلحلا في اديغمبرال تغيير وشروط ظروفل يليلحالمطات تناوللا كان إذا
 في  تمثلت داخلية تحوالت عن  ةبارع اأوله: العوامل من أصناف ثالثة نتيجة جاء قد المعرفي يغمالبراد ظهور أن فاألكيد
 ةيتاالمعلوم ياتالنظر في تمثلت خارجية  دات دحم عن  عبارة اوثانيه. لوكيالس هاتجالا  محل  المعرفي  االتجاه حلول

 والفهم  اإلدراك صعيد ىعل  وخاصة للسيكولوجيا قيةتطبي أهداف  عن  عيارة وثالثها. البراديغم لهذا أساسي افدكر ةاصليووالت
 من  فقسيتو المعرفي البراديغم ظل في ايوجلوالسيك مستقبلف. والصحة العملو التعليم ميادين في لمشكالتا لوح والتعلم

 التي  الكيفية على أخرى  جهة ومن األعصاب،  علوم مقدمتها وفي  ، ةعرفيالم م العلو تاصتخص مع  لميةالع عالقاتها على  جهة
 أولها  :أساسية إشكاالت ةثثال رأسها وعلى اإلبستمولوجي، بعلطاا ذات المطانظرية المسائل من عددا بها وتحل ستطرح

 فسيراتالت نتكا ا إذ ام معرفةب قيتعل انيهاثو. الحاسوبية ياتهوخاص هن ذلا  قالبية عن  Fodor فودور بفرضية بطتري
 أما  الذهن؟ " عطبيت" يمكن حد  أي  إلى  وبالتالي بيوعصبية، تفسيرات في  تدريجبال تختزل ألن قابلة للمعرفية السيكولوجية

 بحتأص حيث المعرفية، العلوم ب مىسي ما خل دا لسفة والف النفس  علم  ينب ة هجالموا عودة  في يتمثلف األخيرو  الثالث اإلشكال
 .النفس م عل من ثأرها وأخذ القديمة حساباتها تصفية تحاول الذهن  سفةفل اللخ ومن ،ةفسالفل

 .الحاسوبية انيةالمعرف الذهن؛ قالبية  عرفية؛م معلو معرفي؛ براديغم المعرفية؛ :المفتاحية كلماتال
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Abstract 
If the main objective of this study is to carry out a meta-analysis of the conditions of the 

paradigm shift in the psychological domain, it is certain that the emergence of the cognitive 
paradigm is due to three types of factors: the first concerns the changes of the cognitive 
tendency that has replaced the Behavirist tendency. The second includes the theories of 
information and communication as external drivers of this paradigm. The third relates to the 
practical dimensions of psychology, particularly in terms of perception, comprehension, 
learning and problem solving in the fields of education, employment and health. We believe 
that the future of psychology under the cognitive paradigm will depend, on the one hand, on 
its scientific relations with the disciplines of the cognitive science, especially the 
neurosciences, and on the other hand on how it will solve the following three meta-
theoretical questions of the epistemological nature: the first is related to Fodor's hypothesis 
on the modularity of the mind and its computational properties. The second is whether the 
psychological interpretations of knowledge can be progressively reduced to biological 
explanations, and to what extent it would be possible to "naturalize" the mind. The third 
question lies in the return of the confrontation between psychology and philosophy in so-
called cognitive science, where philosophy through its discipline philosophy of mind, tries to 
take revenge on psychology through the regulation of its former accounts. 
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