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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. 

Keywords: Cognition; Cognitive paradigm; Cognitive science; Modularity of Mind; 
Computational cognitivism. 
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 مقدمة
 كولوجيسيال المجال في العلمي البراديغم  بتغيير المتعلقة األساسية ئعوقالاو ثاحدألا مجمل إلى قالتطر قبل

 التاليتين الفكرتين على نؤكد أن بنا يجدر اته،فصواوم ومقوماته المعرفي البراديغم ظهور وشروط وبظروف
 (:Pellissier، 1995 ؛Barrs، 1986 ؛Le grand، 1990 ؛1994 ؛2008 ،أحرشاو)

 جذرية تحوالت واكبته قد العشرين القرن خمسينيات اخرأو في المعرفية جيالوكوسيلا قطالنا أن الواقع -
 وتلك ،األساسية هي حتضأ المحضورة المباحث ضمن درجنت تكان التي فالظواهر. النفس علم  مجال في وعميقة

 لنظرياتاو اتهجاتاال يه فكثيرة . زة واومتج مهمشة حتأصب الحديثة للسيكولوجيا النابض القلب تشكل كانت التي
 والمجالت المنشورات هي وكثيرة . جديدة  ونظريات اتالتجاه المكان لتترك وانحدرت تراجعت يالت المرموقة

. لأووالتد االستعمال حديثة ومفاهيم بألفاظ تعج جديدة علمية نابرمو مؤلفات محلها لتحل توقفت وأ تهملأ التي
 فعلي تحول في أساسا تمثلت حقيقية علمية ثورة عرفت يثةحدال ايلوجويكسلا أن لكون ظاباه الثمن كان دلق باختصار

 .المعرفي يغمرادالب إلى السلوكي البراديغم  من انتقل الذي العلمي براديغمها في
 الذي لميالع البراديغم من نوعا لىواأل بالدرجة نقصد فنحن cognitivisme المعرفانية عن نتحدث حينما -
 الموضوع ،والصور والذكريات والمقاصد والتمثالت األفكار ذلك في بما واسع،لا معناه يف الذهن من ذيتخ

 الذهنية، بالحياة خاص وذجمن على القائمة السيكولوجيا ىإل شيري الذي البراديغم  بمعنى. للسيكولوجيا الجوهري
 .اإلنسان لدى فيرعالم لاغاالشت دراسة مجال في يةاسأس كدعامة المعلومات معالجة نظرية استخدام  إلى ويدعو
 السيكولوجي الحقل في البراديغم تغيير وشروط ظروف عن ثالحدي إلى اآلن نمر المقتضب، االستهالل هذا بعد

 .ومواصفاته قوماتهمو المعرفي البراديغم ظهور ملعوا عنو

 السلوكي البراديغم ظل في الحديثة السيكولوجيا. 1
 التي العميقة التحوالت طبعت التي الخاصية أن يالحظ ا،وتطوره ةيالعلم االسيكولوجي رظهو تاريخ ىلإ ةبالعود

 فئة بزوغ يف تمثلت العلمية، سيكولوجيالا سأسيت فترة  وهي ،20 القرن ائلأوو 19 القرن اخرأو مرحلة هافتعر
 تالذا ةبمقارب لوجياالسيكو مشروع طبر فكرة  عن التدريجي التخلي إلى الداعية واألفكار الوقائع من جديدة 

 الوقائع من واسعة فئة على ينطوي الذي كالسلو بمفهوم  باختصار يتعلق أصبح فاألمر. أغوارها وسبر يةنسانإلا
 ،Le Ny) السلوكي للبراديغم  بالنسبة رئيسيتين فكرتين على زالتركي يمكن الجانب هذا حوضيولت. ةللمالحظ القابلة

 :(2008 ،أحرشاو ؛Tiberghien، 1989 ؛1989
 التي والظروف اتلوكالس مالحظة من انطالقا تُبنى أن يجب النفس علم  في معرفة لك أن يه االهموأ دمفا
 .األخيرة  هذه  ضمنها تتبلور

 .التجريبي المنهج في يتحدد األرضية هذه أساس على المعارف لبناء المفضل المسعى أن هي ايهمنيتثا وقوام 
 البراديغم سيطرة  تحت العلمية لوجياالسيكو تشعا نمزال من كامل نقر نصف يقارب ما امتداد فعلى إذن،
 الوضعيات تغيرات بين لةالمحتم العالقات وبتوضيح المالحظ السلوك بدراسة سوى تم هي يكن لم  الذي السلوكي
 حواض بشكل صاةقم كانت الذهنية فالظواهر. والحيوانية اإلنسانية الكائنات تظهرها التي تجاباتساال وتغيرات

 .االستبطانية وجياالسيكول فيها وقعت التي السابقة األخطاء تفادي األساسي هاهدف يةجهنم اتراالعتب نظرا
 قطع الذي السلوكي للبراديغم الكثير بالشيء مدين العلمية لوجياكوسيلا رتطو أن هو فيه الجدال الذي األمر لكن
 ضد التجريبي للمنهج العلمية ةضوعيوملا عن عالدفا طريق هأقطاب اختار دفق. الفلسفية السيكولوجيا مع نهائيا الصلة

. الحديثة يالوجللسيكو فعلي كموضوع المدركة المحسوسة الظواهر وعن بطانياالست للمنهج الذاتية المخاطر
 لواأل نصفلا خالل أنجزت التي السيكولوجية األبحاث طبيعة الكفاية فيه بما طبع الذي يغمرادالب هذا أن فالمؤكد

 وبشكل والتعلم طشرالإل الوظيفية بالقوانين المتعلقة معارفنا تطوير في بارزا دورا بعل قد ،نيالعشر القرن من
 سيؤدي الذي هو البراديغم  هذا أن ضاأي المؤكد ومن. والتمييز فلكوا ميموالتع والتحريض التعزيز: قوانين خاص

 االفتراضية النظرية أن بارتعا على ،1950 وسنة 1940 سنة بين ام اجهأوو ازدهارها مرحلة بلوغ إلى بالسلوكية
 هذه  وددح نأ إال. للسلوكية الضخم  النظري اإلنجاز بحق تشكل 1943 ةنس Hull هول اقترحها التي االستقرائية

 ذفانم وتغلق الحيواني السلوك على أساسا تركز كانت كونها إلى نظرا سريعة بوتيرة رالظهو في ستبدأ األخيرة 
 ال التعزيز وم مفه باستخدام اإلنساني النشاط فتفسير. الذهنية التمثالت هتحكم دقعم انيسنإ نشاط أي ام أم التحليل
 حيث اإلطار، هذا في للسلوكية يالحقيق المحك اللغة وستشكل. ليةتمثال والمكونات القصدية العناصر بتوضيح يسمح

 فالسجال. فقط تجابةسا – ريمث اطةطخال من طالقانا للداللة نيينااللس واالشتغال االكتساب استحالة بسرعة سيتضح
 رالظواه إدراج في السلوكية فشل للشك مجال أي اليدع بما حيوض Skinnerوسكينر Chomsky شومسكي بين
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 ءاالسود العلبة هذه  قتحاما األمر واقع في يستوجب للغة الفعلي التفسير أن إذ ية؛النظر مسلماتها إطار في يةانلسلا
boite noire نسطوا أصر التي Watson والتقصي البحث عن ومحضورة مغلقة يبقيها نأ منهجية بسباوأل. 

 المعرفي البراديغم ظل في الحديثة السيكولوجيا. 2
 ظهور في تجلى قد العشرين القرن من الستينيات اخرأو فتهرع الذي الكبير السيكولوجي دثالح أن بالتأكيد

 أصناف ثالثة في إجمالها يمكن التي راتعتباواال ملاوعال من موعةجم نتيجة جاء ذيلا المعرفي البراديغم 
 (:2016 والزاهير، أحرشاو ؛2013 ؛2008 ،أحرشاو)

 الداخلية العوامل صنف. 1.2
 :ذاتها حد في بالسيكولوجيا المتعلقة تغيراالمت من مجموعة في العوامل ههذ لخصتت

 ستعرف التي سيكولوجيالا ه ذه أن يثحب النفس، علم مجال في جديد هاكاتج المعرفية السيكولوجيا ظهور -
 ةكزيالمر للتمثالت ستولي ،Bruner وبرينر Miller ميلر من كل لأعما مع 1956 سنة الحقيقية انطالقتها

Représentations centrales من فالفرد. والمحيط السياق لمتغيرات توليها التي نفسها النظرية ميةهاأل 
 أو ذهنية معلومات إلى الفيزيقية المعلومات بتحويل يقوم  ما دة عا ذإ ت؛امولعمال لمعاجة نظام  عن عبارة  اهمنظور
 ومنهجها ها،غالاشت وقوانين وتكونها المعرفة يةبن في يتحدد موضوعها فإن وعليه(. Tiberghien، 1989) تمثلية
 فارعللم هلثمت نوقواني نياإلنسا الذهن سةدنه تفسير إلى تسعى فهي. والمحاكاة  والحساب التجريب في يتجلى
 .اشتغاله وآليات

 إال كي،سلوال للبراديغم  بالكثير مدين كونه ورغم العلمية كولوجياسيال تطور أن إذ واندحارها؛ السلوكية إفالس -
 كان هنوك إلى نظرا العشرين القرن من الخمسينيات حدود في الظهور في ستبدأ أسلفنا اوكم األخير هذا حدود أن

. الذهنية التمثالت تحكمه معقد إنساني نشاط ألي التحليل منافذ ويغلق حظماللا وكلسلا سةدرا على اأساس يركز
 السلوكي التحليل انتشار تعذر في المتمثلة االستجابة هذه اسسأ ىعل سيتولد الذي المعرفي البراديغم  أن والواقع
 المثيرات بين تتبلور التي ةيالذهن تاررووالسي اهرللظو الدقيقة بةراالمق اختار قد للمالحظة قابل هو ما حدود خارج

 شاطالن بحأص المالحظ، السلوك دراسة حدود عند السلوكي البراديغم يف كان كما الوقوف فعوض. واالستجابات
 الحقل نم األخير هذا إقصاء ذلك يعني أن دون السلوك عن الفعلي البديل يشكل للمعلومات معالجة باعتباره الذهني
 وأخيرا الأو ليقترن اهتمامه من السيكولوجية الذات يقصي كان الذي السلوكي غميبرادلا سكع فعلى. وجيالسيكول
 وضعية في مفردة  بذات عشرينلا القرن من السبعينيات اخرأو في تمسيه المعرفي البراديغم فإن السلوك، بفيزياء
 أو وظيفي ماهو ىلع نيويب وهما كفة يرجح توجه أي عن يدعب معين سياق ضمن الذات هذه اشتغال وبكيفية معينة

 .هومحلي ما ىلع كوني ماهو كفة أو ليواتد ماهو على صوري ماهو كفة

 على التركيز خالل من وذلك نالعشري القرن من الخمسينيات رةتف يف المهيمنة السيكولوجيا زوابتج اإلقرار -
 التوجه هذا أن لحقيقةاو .وماتلعملا ةلجمعا يف طريقتها وعلى اللدتساال على وقدراتها للذات الذهنية السيرورات

 يةالمعرف للدراساتHarvard  هارفارد معهد إنشاء إلى Bruner وبرينر Miller ميلر من بكل أفضى الذي هو
 دراسة قصد للذهن االعتبار رد قوامه جديد براديغم  أسس على السيكولوجيا ببناء األساسي هدفه ارتبط يالذ
 ،سانياإلن للذهن السودا العلبة خبايا اقتحام  وبالتالي التفكير، أثناء نللكو صاخشاأل تصوراتو التفكير يجياتتراتسا

 .يةلوكالس هدع في المحضورة الظواهر من اعتبرت التي العلبة وهي

 ألعمال اويروتط ادامتدا يمثل بل السلوكي، البراديغم  على فقط فعل كرد يأت لم  المعرفي يغمالبراد بأن التسليم -
 الظواهر لجةلمعا ليةواأل اإلرهاصات الكثيرين نظر في تشكل التي التواالمح ضعب في صاخ لكبش لتتج قةساب

 والحيوان، اإلنسان عند لماتالتع لتفسير  Tolmanطولمان دعن فيةالمعر الخرائط: مقدمتها وفي معرفيا النفسية
 عند اإلدراكية تاالبني نع رابعإك كاءوالذ الذاكرية، راتوريالس لتفسير Bartlett برتليت عند والخطاطات
 ةرواالمج المنطقة وأخيرا ،Piaget بياجي عند الذهنية والصور اإلجرائية األنشطة بين العالقات ثم  الجشطالتيين

 1956 سنة اعتبار على عام  شبه إجماع هناك اإلرهاصات، هذه  كل رغم  لكن .Vygotsky فيجوتسكي عند نمولل
 ؛Dortier، 1999) أساسية أحداث بأربعة الفترة هذه تميزت ثيح فية،رعملا اجيلويكوالس لميالد طالقنا ةطقكن

 :هي( 2013 ؛2008 ،أحرشاو
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 Psychologicalمجلة في 1956 سنة المنشورة "7 السحري دعدلا"عن Millerميلر مقالة في لهاأو يتجلى
Review فوندت فكرة تحيين خاللها من لواح والذي Wundt 7 عند مدىلا يبةقرلا رة اكالذ قفوت حول القديمة 
. نيةنسااإل النفسية حدود بعض إلى هارفاد في زمالئه انتباه رة إثا وبالتالي كلمات، أم  حروفا أم  كانت أعدادا وحدات،
 لسبي فعلى(. 2 -أو 2)+ 7 إلى عددها يصل أن بمجرد اإلرتباك من نوع في يقع اتللمعلوم معالجته في فالذهن

 أن Millerميلر يرى هنا ومن(. 5،3،8،9،3،9،2،4) أرقام 7 ثرمنكأ تضم ةلسلس رتذك بصعال من يكون مثاللا
 األرقام  تجميع مثل هامة جد حلول اختراع إلى بهذ الذهنية حدوده  عن تتولد التي الصعوبات زوايتج يولك ننسااإل
 لجةالمعا ىلع هنذلا قدرة  على اإلهتمام كزري وفه(. 53،89،39،24) السابق للمثال بالنسبة أزواج أو كتل في

 .المنقولة للمعطيات البسيط جيلتسال في السلوكية عند كان كما تتحدد ال التي الحقيقية المنطقية

 دراسة على انكبابه خالل هارفارد، في Miller رميل زمالء أحد وهو ،Brunerنربري نأ كون في ثانيها يتمثل
 مختلفة، وأشكال ألوان من بطاقات تيببتر ذه يملتال همطالبت على بناء أدرك ،Catégorisation التفييء سيرورة

 والبعض ة حدوا يةمرجع بطاقة من انطالقا يتصرفون فالبعض. مختلفة ذهنية اتاستراتيجي يستعملون هؤالء أن
 صاحبها وما هتها ةالذهني اإلستراتيجيات فكرة  أن والحقيقة. جههاوأل الكلي اإلدراك أساس على البطاقات يرتبون

 ما، حل عن ثبحوالم يبحث طريقها عن التي المراحل وبمختلف للذات الواعي التفكير تبتطورا م تته تالوامح من
 كما الفارغ الوعاء عوض معرفي نشاط عن عبارة  أصبح الذي نياسناإل الذهن إلى منظورنا نهائية بصفة غيرت قد

 .تتخذه  أن للسلوكية يحلو كان

 من بكل أدت قد الفترة تلك في المهيمنة جياكولوسيلل زواتجوال يةالثور سمة أن نوك في ثالثها يتحدد
 Harvard center of cognitiveالمعرفية للدراسات هارفارد مركز خلق إلى Bruner وبرينر  Millerميلر

studies  الذهن لىإ راعتبالا رد مقدمتها وفي جديدة  أسس على السيكولوجيا بناء في األساسي هدفه حددتي الذي 
 .والتقصي للبحث لباق فيرعم مظانك سانياإلن

 بالواليات Dartmouth دارتموث جامعة في إنعقدت 1956 سنة صيف خالل هوأنه واألخير الرابع الحدث أما
 بالغ مشروع حول ونوروعصبيين ورياضيين ومهندسين لوجيينكوسي جمعت دراسية حلقة ريكيةماأل دة المتح

 الحلقة  هذه أن والحقيقة. اإلنساني الذكاء إنجازات كاة حاوم سييتق على رقاد اصطناعي ذكاء ةماإق وهو أال األهمية،
 .أيضا رفيةالمع العلوم  ميالد على بل ةيفعرلما السيكولوجيا ميالد على فقط ليس الدال الحدث اليوم تبرعت الدراسية

 الخارجية العوامل صنف. 2.2
 (:2013 ؛2008 ،أحرشاو) ة رواجمال م وعلال عضبب المتعلقة اتريالمتغ نم مجموعة في العوامل هذه تتلخص

 هذه لفخال. الثانية العالمية بالحرب تحيط التي الفترة  إلى تعود رفيالمع للبراديغم التاريخية األصول نأ يبدو -
 على قادرة ةآل شاءنإ إلى Turing تورينغ توصل وهكذا. واالبتكارية اإلبداعية األفكار في نهيجا هناك كان الفترة

 Von نيومن نوف يمثل التي لىواأل الحواسيب إلعداد ليةواأل الركائز بذلك مؤسسا يةباحسلا لئامسلا يعمج حل
Newman نوناش دأع نفسها الفترة  وفي. المباشر صانعها Shannon بالخصوص المتمثلة ياتللمعلوم نظريته 

 إلى ذهب فقد Weiner ريناو امأ .ياالعل الذهنية تارالسيرو مفهمة وفي التواصل ألساليب اإلحصائي التقعيد في
-Fead الراجعة بالتغدية المسماة الدائرية السببية زماتميكاني طريق عن لألجسام  الغائي القصدي السلوك تفسير
Back السبرنطيقا أسس بذلك جاهالتم (Fraisse، 1988 .)ستمهد والتصورات المفاهيم  هذه  كل أن والواقع 

 .فيالمعر البراديغم  لبلورة الطريق

. المعرفي للبراديغم الفعلي بالبناء ستتميز التي األساسية المرحلة ،العشرين القرن من ياتتينالس رةتف ربتتع -
 لتشومسكي اللساني والمذهب مياتعلوللم الرياضية النظرية فعلي لبشك سستتأس بالذات الفترة  هذه ففي

Chomsky  الحاسوبية النماذج ثم Modèles computationnels .سكيومشت ليج أن ه نامع ذاوه Chomsky 
 ليس معرفي براديغم  لأو سينشئ الذي هو ،Miller ميلر و Newell ويلوني Simon وسيمون Fodor وفودور

 يقوم البراديغم  فهذا(. Varela، 1989) عامة المعرفية العلوم  ميدان في بل فقط المعرفية ايجلوكوالسي مجال في
 تبعا يشتغل ذهنه أن بحيث ،"الحاسوب من نوعا أيضا وه ليشك هعمق في ناسناإل"  القائلة ةيوالق ةيضالفر على
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 Incarné رزُمْنغ صوري نظام  هو ،اصطناعيا أم كان طبيعيا المعرفي، النظام فإن وبالتالي ،الحساب لمبادئ
 - ارهذك ىلع أتينا التي ءاماألس سنف فإن هذه والحالة(. Andler، 1987، 1992) الرمزية التمثالت حول يشتغل

 هم -االصطناعي الذكاء رواد من ويلني مع أصبح الذي سيمون واالقتصادي فودور والفيلسوف ومسكيشت يسانللا
 المعرفية السيكولوجيا ذلك في بما المعرفية العلوم مجاالت في المعرفي للبراديغم ينليالفع المؤسسين سيمثلون الذين

(Levy، 1987.) 

 واستثمار  استلهام  مصدر اعتبرت التي الحواسيب وتطوير ياتوممعللل ريثالك يءلشاب المعرفي يغمدارالب نييد -
 المعلومات ةمعالج بنظرية يعرف الذي هو ةياللحا المعرفية السيكولوجيا توظفه تيار أهم وإن. النفس ماءلع لدن من

 تقبلسي خرآلا هو ونهكل سوبالحا يماثل سانناإل أن فكرة  على تركز التي النظرية وهي. الحاسوب علم من المتولدة
 منظور من اإلنسان أن بمعنى. المشاكل لح في ويستثمرها بناءها ويعيد ويعالجها المحيط من المعلومات

 واالسترجاع والتخزين االكتساب: هي هامة مستويات أربعة دتماباع المعلومات يعالج الحالية يةرفالمع السيكولوجيا
 .واالستعمال

 التي الحديثة المعرفية المقاربة إطار في المعلومات وبمعالجة ةيفرعلماب دوصالمق ام وه المطروح سؤاللا نكل
 منهجيا؟ مسعى المعلومات ومعالجة موضوعا عسواال معناه في الذهن يتخذ الذي العلمي التصور من نوعا كلشت

 ليوتح م يت اطريقه عن التي تراورسيلا جميع Neisser (1967) نايسر عند بالمعرفية المقصود كان إذا
 المألوف اإلستعمال في مدلولها نإف عنداالقتضاء، الستعمالها واسترجاعها وتخزينها وتصفيتها الحسية التخمدلا

 وكفاءات استعدادات نعلم  كما يستلزمان واستعمالها المعارف اكتساب لكن. المعارف ابتساك سيرورة  في يتلخص
. القرار اتخاذ ثم المشاكل وحل واإلدراك للغةاو ةاكرذلوا هنتباإلوا األشكال على رفتعلا: اهمقدمت وفي عديدة  ذهنية
 سة  ممار المنظورفي هذا بحس دأتب إذن فالمعرفية. والكفاءات اإلستعدادت هذه  جوهر كلتش مواضيع كلها وهي
 ينهزخت قبل تصفيته قصد يددج من وبنائه الحسي المدخل تحويل يتم  بحيث الخارجي، بالعالم اإلحتكاك أثناء هاعمل

 الحسي المدخل تحويل وإن .محددة  مشاكل لحل أو معينة مواقف في استعماله لةوامح عند ستحضاره ال ة اكرذلا يف
 في واإلختزال اإلعداد يستلزم قد فعال بناء هو بل ،زيقيالفي للمحيط ميكانيكيا جيالست لشكي ال للعالم تمثلنا أن يعني
 وال بنا المحيطة الفيزيقية المثيرات من قليل لجانب الإ هابنتإلا ليون نأ المثال سبيل ىعل اكننمي فال. الوقت نفس

 كما محددا شيئا الحسي المدخل ىلإ فضين حينما يتم اإلعداد أو فالبناء. منها ضئيل جزء سوى عاسترجا يمكننا
 ها عاسترجاو المعلومة زينخت امأ. ياوس عشناها التي اللحظات مختلف ونتذكر قديما صديقا نصادف عندما الحال

 تذكرها  بالضرورة يضمن ال لومةالمع تخزين أن هو واإلسترجاع التخزين بين والفرق. بالذاكرة نسميه ما النكشفي
 الذاكرة أن بحيث ،"لساني طرف على الكلمة"رعبيالت في يكمن المجال هذا في روشهلما والمثال. سترجاعها أو

 تخزينها وبعد المعلومة أن ةهايالن في ىويبق. باعص نويك استرجاعها نلك ة المقصود ةالكلم على فعال تحتوي
 .محددة كلمشا لح أو معينة قرارات التخاذ بالنسبة الحال هو كما ناجعة بطريقة استعمالها يجب واسترجاعها

 بساكتاف. الحالية المعرفية للسيكولوجيا المنهجي المسعى تمثل أصبحت أنها فاألكيد ماتالمعلو معالجة أما
 هجيالمن المسعى هذا مراحل توضح إجراءات كلها اإلقتضاء عند ستعمالهاال ااعهجرتواس ينهازختو اتالمعلوم

 (:14 .ص ،Reed، 1999) التالية الخطاطة عناصر تترجمه الذي
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 المعرفي النظام  خذتت تيلا هي Cognitiviste المعرفاني النظري لإلطار مالءمة األكثر الصياغة أن دويب إذن
 إجراءات طريق عن وتحويلها التمثالت حول اشتغال كيدأبالت هو الرموز فاستعمال .لوماتعملا ةجعالمل م ظاكن

 المتعلقة المعارف) الخارجي للعالم  تثالتم عن عبارة  هي التي مات،علوالم زبترمي المعالجة هذه  وتتعلق. متنوعة
 وبلورتها وتحويلها ،(نفسه لحو رفيعملا م النظاب قةلعتمال المعارف) يخلدالا م لاعولل( الواسع بالمعنى بالموضوعات

 تلتقط التي Récepteurs المستقبالت يتضمن أن عليه النظام، هذا يشتغل كيول هنا، ومن. وتفعيلها وتخزينها
 تموصاللا ثم المعلومة حول لالشتغال الذاكرة ذات Processeurs والمعاِلجات( لداخالم) المعلومات

Effecteurs اإلطار يوفر الذي النظام  لهذا المباشرة فالنتيجة(. المخارج) خارجيلا عالملا مع لواصتلبا حمست التي 
 السيكولوجيا بأن القول يمكن المعنى وبهذا. المعرفي التغشالا نمذجة هي الجارية، السيرورات لتحليل المالئم 

 الذهني النشاط دراسة قيطر نع سفنال معل حقل بَْنيَنَة ،اتمومعللا معالجة براديغم تأثير تحت لواستح المعرفية
 .لالشتغال معرفي كنظام 

 الكالسيكية فانيةرعلمبا أيضا تسمى التي Cognitivisme computationnel بيةاسوالح المعرفانية تشكل  
 من كل بلوره  ذيلا تصورلا فهذا. Cognition المعرفية ميدان غيره من أكثر سيطبع الذي التصور سية،األرثودوك

 ودفيدسن Chomsky تشومسكي من كل فيه وأسهم  ،Newell ويليون Simon نوميوس Fodor ردوفو
Davidson وبوتنام Puttnam، وكل اياقضال منطق على ينبني الذي ريصوال زيالرم النظام المعرفية من يتخذ 

 وأ يصور قطمن هكميح المعلومات جةعالمل امظن عن عبارة فهي. استنباطية واستدالالت حسابات من به يرتبط ما
 دورا لعبا قد والمنطق اللسانيات أن يبدو هنا ومن. كوسيلة الرموز واستخدام كأساس الحساب تعتمد ةمجرد ةغل

 .المعرفي غم يدرالبا ظهور في كبيرا
 جيالووكللسي يالعلم المشروع ضمن اإلنساني المعرفي للنظام  العامة المالمح بعض هي تلك كانت إذا إذن،

 الذي كامللا البرنامج فإن الدراسة، هذه  من الالحق المحور في بتفصيل هاإلي دوعنس يتلا حمالالم يهو المعرفية،
 هذه  بلورته الذي يالمعيار النموذج من نوع في ددتحسي المشروع هذا وتوجهات مضامين بوضوح سيعكس

 من صرهانوع هتمقوما يرمنكثال يستلهم الذي جذومالن اذفه. انطالقتها من سنوات بضع امتداد على السيكولوجيا
 وهذا. الدماغ منوال على يشتغل والحاسوب ،سوبالحا منوال على يشتغل الدماغ أن يعتبر المعلومياتي، النموذج

 علم  فهدف. المجردة الرموز حول المنجزة المنطقية العمليات من ليةمتوا عن هوعبارة اإلنساني ركيتفلا أن معناه 
 اشتغال تدبر المعلومياتية، البرامج منوال وعلى يالت ةينمالض لخالتد امجرب اددعإ في إذن دديتح أن يجب سفنال

 اتهامحرك فهم  وعلى( المشاكل حل ،رذكلتا التمثالت،) الذهنية العمليات ومحاكاة  تقييس على عدوتسا الدماغ
 نييشوبيل Simon ونميس: أمثال نكروفم عنه افعدي الذي المعياري النموذج هذا مع وباالتفاق .اشتغالها وسيرورة 

Pylyschyn ليرد وجونسونJohnson laird ، فودور الفيلسوف ذهب Fodor (1987 )الصياغة تقديم إلى 
-Modèle computo يالتمثل-الحاسوبي النموذج" انعنو تتح النموذج لهذا انتشارا األكثر

représentationnel " (:2019 ؛2008 ؛2005 ،اوشرأح) كزيتينرم قضيتين حول يتمحور والذي 
 .التالتمث استخدام  على أي المعلومات، معالجة على يرتكز اإلنساني الفكر نأ يه لىواأل

 تحديد يستوجب الذي التنظيم  هذا للتنظيم، مختلفة اتويمست عند تتحقق الذهنية يروراتالس أن هي الثانية
 .الخاصة منطقياته

 به يُقصد" التفكير" فعل نأ يه ةيطبس فكرة ىلكزعتري النموذج اذه أن إلى يرشن التحديد، هذا فحوى لتوضيح
 هذه كل لخ،إ... ينمع نقاش في والمشاركة العطلة، قضاء مكان واختيار ها،كتابت أو رسالة فقراءة. التمثالت استعمال
 ن م مجموعة تعمالسا وباختصار والمفاهيم، والصور الرموز من مجموعة استعمال من أكثر تعني ال األنشطة

 والتعميم Déduction اإلستنباط قبيل من المنطقية عملياتلا من ةمجموع اهلحو زتنج التي تثالتمال
Géneralisation والتجميع Assemblage  ...سيةأسا مراحل ثالث امتداد على قحقتت السيرورة  هذه  وإن. إلخ 

 :(1997 والزاهير، أحرشاو ؛2008 ،أحرشاو ؛Reed، 1999) هي

 تومامعللا تصفية مرحلة -
 يمثل بل للواقع، المطابق اإلنعكاس يشكل ال إدراكه يتم كما الكون نفإ Kant نطاك ذلك على أكد أن قبس امك
 لعلماء  سبق وقد. محددة غةصي في وتضعه الواقع فيتص تيال يةالذهن األطر من مجموعة تحكمه جديدا ذهنيا بناء
 الخارجي الم الع من ةقبلتسالم وماتلعلمفا. ةالرؤي صصوخب ة رالفك هذه  تجريبيا أثبتوا أن( الجشطالت) الصيغة نفس
 هو، امك الن اليظهر الذي الواقع هذا الواقع، إدراك على تساعدنا التي هي اإلعداد سابقة صيغ إطار في لهاواتن يتم 
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 يةرفمعلا ايالسيكولوج وخاصة ،المعرفية العلوم عملت وقد. وإدراكه بمشاهدته وأذهاننا يسناأحاس لنا تسمح كما بل
 هذا ويعني. تالمعلوما لمعالجة كجهاز يشتغل الذهن، مقر يشكل الذي الدماغ أن رة بتعم فاشاإلكت اذه يم تعم ىعل
 على االنتباه  تركيز في دائما يتلخص التفكير فعل أن إذ الواقع، لمعطيات يلاآل باإلستقبال تكتفي ال المفكرة الذات أن

 إلى المنظور هذا أدى دقو. يدة دج غيص في وضعها ثم هابيكوتر اعهميجت دصق بتصفيتها لقياماو المعطيات بعض
 .والتعلم  والذاكرة اإلدراك ميادين في يرةثك انعكاسات صاحبتها متعددة اكتشافات

 السيكولوجيا عالجتها التي لىواأل الظواهر إحدى شكلت ههات والمعطيات المعلومات ةفيتص أن فالحقيقة
 ؛Dortier، 1999) التالية صاتالخال اهجائتن أبرز من ةعنومت تاودراس اثحاأب اله خصصت حيث ،يةفرالمع

 (:2008 ،أحرشاو
 يخاطبه الذي الشخص صوت ءتقاوان طإلتقا على القدرة  للفرد أن إلى 1954 سنة منذ Cherry شيري توصل لقد

 ةقحقيوال .له لةالد ال ئدها ضجيج إلى غوبرمال الصوت على انتباهه تركيز بفعل يحولها أخرى أصوات بين من
 تختفي التي للموسيقى ننصت ونحن نقرأ ما عادة  إذ اليومية؛ حياتنا في نمارسها ما غالبا هاته تقاءنإلا ة روسير أن

 مستويات عند تتدخل التي التصفية سيرورات من كثير ديدحت تم وقد. وعينا من وتنمحي يكراداإل مجالنا من أنغامها
 الضروري الشرط تمثل فإنها للبيئة ناإدراك نم دحت كانت وإن تيال تارسيرولا يهو ،يوالتذكر البصري كاراإلد

 .ناجعة بكيفية للتفكير
 نموذج بناء ىلإ 1958 سنة منذ Broadbent نتدباروب توصل المعلومات معالجة على المبني التحليل باعتماد

 هذا نيكو ثبحي ة،حدوا ةسالرل إال توقال سفن في اإلنتباه  ليوي أن يمكنه ال مستمع شخص كل أن قوامه للتصفية
 تمنع التي هي اإلدراك في محدودية يستلزم فيةللتص نموذج كل أن هذا ويعني. التصفية هذه مراقبة تحت تباهناال

 .متزامنتين رسالتين فهم من عمستلما الشخص
 يجلتدراب قعواال كتفك العين أن إلى 1982 سنة في David Marr مار دافيد خلص البصري لإلدراك بدراسته

 مكونات قصىيت الذي للذهن ادامتد هي للواقع رؤيتنا أن بحيث اإلنتقائي، اإلنتباه من لنوع تبعا ةدعدتم مراحل ىلإ
 .ويفسرها ويحللها ويؤطرها ادهحدوي ويتفحصها األخير هذا

 عمللمجت انتيؤر نأ إلى اإلجتماعية التمثالت ميدان في 1961 سنة Moscovici موسكوفيسي توصل خيراأو
 ما غالبا التي يةتماعاالج والتمثالت االهتمام  مراكز مثل" معينة معرفية آثار" ههاوتوج اهرتؤط ام عادة خرآلاو

 العالم نرى ال فنحن. المرغوبة غير ماتعلوالم إقصاء لواوتح الواقع راهمظ عضلب بالنسبة حساسية أكثر ترجعنا
 .هيوتستهو مههت تيلا ماتعلوملا عن ثيبح منا واحد كل لكون الكيفية بنفس

 محددة ذهنية أطر في المعلومات كيبرت حلةرم -
 في يشكل الذهني لثتمالف. ذهنية تمثالت إلى تحويلها قصد المجمعة المعلومات بتفكيك هنا األمر يتعلق

 رموز لشك ىلع وأ...( مكعبات ،هووج) ذهنية صور شكل على يتمظهر فقد. محوريا مفهوما المعرفية االسيكولوجي
 من  عةمومج باختصار يمثل فهو...(. ذرة  حيوان، منزل،) معينة مفاهيم لشك على وأ( ...ن أ، س،) دة رجم

 المعلومات من عدد إلى يحيل لتمث هو مثال، "طائر" فلفظ. نكولا حول ما معرفة نتُكو التي الذهنية الموضوعات
 عالجت قد معرفيةلا اوجيلوكسيلا أن ةقيقلحوا  .إلخ...حةجنوأ راقمن له يطير، ناحيو الطائر أن قبيل من المترابطة

 (:2015 ،أحرشاو) مثل المختلفة والمظاهر ولصاأل ذات التمثالت من سلسلة الكفاية فيه بما

 تنظم التي اإلدراك لقوانين الجشطالت نظرية حسب يخضع البصري اإلدراك أن بحيث ،formes األشكال
 .ةخسالرا (دة جيال) األصلية لكاشاأل نم انطالقا قعاوال معطيات

 فلفظ. للواقع إدراكنا لبنينة ةالئموالم بينها فيما المترابطة المعارف جملة تعني التي schémas خطاطاتلا
 .إلخ...وسطح وحمام ومطبخ وغرف جدران: النمطية الخطاطة ىلإ يحيل مثال" منزل"

 حق في هاردنص يتال زةالجاه ماكاألح أو رصوال يعااإلجتم النفس معل في تعني التي stérotypes األنماط
 .إليها ينتمي التي المجموعة عن لتصورنا تبعا ما شخص
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 بتقطيع يتعلق ذيال الذهني الفعل بمعنى ئ،فييالت ةالمعرفي السيكولوجيا في بها يقصد التي catégories اتالفئ
 ةجنحألا ذات ناتايوحلا إن قوللا لثم ةكالمشتر خاصياتلا ذات الموضوعات من أصناف إلى الواقع( تجزيء)

 .الطيور صنف تشكل اروالمنق
 فإنه ما صةق إلى يستمع عندما الفرد أن على تصادر Bartlett تتليبار لصاحبها الخطاطات نظرية أن الحقيقة

 ةطبالمترا قرائنلا من مجموعة عبر نمطية صورة  فيه يثير" صحراء" لفظ أن بحيث ة،نيضم ذهنية خطاطات بئيع
 حتص ال قد النمطية الخطاطة هذه أن رغم إلخ،...الحرارة  األخضر، بساطلا ابيغ ،فافالج ،لمارال الشمس، :لمث

 ألنها حرارة وال نخيل وال رمال فيها توجد ال مثال "Gobi غوبي" صحراء أن إذ الصحاري، أنواع لمختلف بالنسبة
 .(25 .ص ،Dortier، 1999) جليدية أرض

 فهو. المكتسبة المعارف وتنظير بنينة على ة ركبم دج قدرة نسانإلا ىلد أن ثبت يثحب ،théories رياتظنال
 الكون مكونات حول تياظرالن من مجموعة واآلخر المحيط مع وتفاعالته اليومية هتجارب من انطالقا يبني

 (:2015 ،وأحرشا ؛Carey،1985) أساسية ميادين ثالثة على حاليا تتوزع التي اإلنسانية تذاال وخصائص

 حةبالص والموت، بالحياة تتميز متنوعة كائنات على الطفل نظرية فيه يوطنت يذلا وجيالبيول ناالميد -
 النباتات أن يدركون العمر من والرابعة الثالثة أطفال أن الالمث سبيل على اتضح فقد. والتدهور بالنمو والمرض،

 .تمووت مرضتو وتحيا تنمو ة متميز فئة تشكل الحيوانات مثل مثلها

 السببية، تهاوتفاعال الجامدة األشياء وخاصيات مكونات على الطفل نظرية هيف تويحت ذيلا يزيائالفي ناديالم -
 .لخإ...األرض لوشك والجاذبية والسرعة لقوةاو ةاقالط مثل ظواهر على هنا التركيز يتم حيث

 ،تماعيةجاال تعالتفاولل ةينهذال للحاالت هفارعم على الطفل ةيرنظ فيه تنبني الذي االجتماعي النفسي الميدان -
 عم العالقة ثم  والتواصل والكالم  واالنفعال والنسيان كواإلدرا والتفكير كالذهن مثل بظواهر هنا األمر يتعلق بحيث

 التي معرفةلا في هامة نوعية لتغيرات الرابعة سن حدود في يتعرض الطفل أن ةعديد دراسات من تبين فقد. خراآل
 والكيانات الذهنية الكيانات بين التفريق على قادرا يصبح بحيث ،هتذا ذح في يالذهن لاغاالشت صوصخب اكهلتيم
 .والمقاصد والرغبات كالمعتقدات ذهنية تالاح إلى باإلحالة اإلنسانية األنشطة تفسير وعلى زيقية،فيال

 مظنالم اطابعه إلى جذاسال تلقائيلا ابعهاط من التمدرس لبفع وتتحول تنمو النظريات هذه كانت إذا أنه الواقع
 طريق عن إلى المكتسبة لمعارفه والتنظير ينةبنال من المستوى هذا إلى يصل ال المتعلم  الطفل أن فالمؤكد مي،العل

 (:2015 ،أحرشاو ؛Mounoud، 1994) عهاجمي أو التالية الثالثة ردوااأل نم واحد

 يمارس فهو. واقعلا من اهلبتقسي التي طياتعملا ضوء على اهربختيو ويراجعها هتاينظر يبني صغير عالم الطفل
 ا دهحد كما Abstraction refléchissante الواعي التجريد تياآل عبر ونظرياته معارفه على التنظير عملية
 به تلقا كما representationnelle redescription الجديد التمثيلي فوالوص ،Piaget (1974) بياجي

 على تساعده التي نظرياته ينشئ بموجبه الذي معنىلا ذاهب هوف. Karmiloff-Smith (1998) يثمس كارملوف
 والقوة السرعة اهروظ ربكم سن منذ يدرك صغير فيزيائي عن عبارة يصبح والتعميم، والتنبؤ التفسير
 يفهم  ريصغ يوسيكولوج ب،اسحوال العد قدرات لىواأل سنواته منذ يمتلك صغير ورياضي الخ،...ةوالجاذبي

 .راآلخ فورظ للحوي صدوالمقا تاالرغب

 التي الثقافة بنظريات يتشبع إنه. بانتظام لساءويت باستمرار ويكتشف انقطاع بدون يتعلم صغير متعلم الطفل
 بطريقة إما م يالمفاه من متعددة وأشكاال المعارف من مختلفة أنواعا يتعلم فهو. والتثقيف التعلم طريق عن ايهلإ ينتمي

 .التواصل واستراتيجيات والحساب اللغة في بالخصوص ذلك لىيتج امك ية،ملع ةظممن قةيرطب وإما ذجةاس ةويفع

 نشاطاته ىلع بناء الجديدة ونظرياته رفهمعا ييبن ما عادة  حيث نفسه، الوقت في صغير ومتعلم عالم فلالط
 .نوكوالت بناءلا ةبقاسال ونظرياته هتوخبرا تجاربه وتوجهها تؤطرها ما عادة  التي الذهنية

 ترجمته يمكن ،ةيمالعا جوانبه ذلك في بما كليته، في الفكر أن تعني التي computation ةوسبحلا ةحلمر -
 مواجهته في فاإلنسان. والقياس والمقارنة واالستقراء كاالستنباط طقيةنم تياعمل عبر الذهني الجبر من نوع إلى
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 في  أو منه ضاعت التي يده ساعة نع ثهحب في فهو. يةفااستكش ذهنية تاييجتااستر يستخدم اليومية الحياة  لمشاكل
 أحد أن على هنا تأكيدلا نم والبد .الذهنية االستراتيجيات من جملة يستخدم  نجده  ةالغذائي المواد شراء لسوق اختياره 

 اءوس الفرد ظفهاوي يالت ستراتيجياتالا هذه  مثل وتوضيح بتعيين سيتعلق المعرفية السيكولوجيا في البحث روامح
 .معينة ومواقف حاالت يصوتشخ تحليل أثناء أو القرارات واتخاذ المشاكل حل أثناء أو سلتمدراو علمتلا ءأثنا

 النفس لعلم التطبيقية فادهاألب المرتبطة العوامل صنف. 3.2

 ةي حاالن من كبيرة  ةدفائ ذات تطبيقية أهداف بتحقيق مشروطة أضحت وسيروراتها المعرفة بنية دراسة أن كيداأل
 باإلمكان  أصبح العمل لومعو المعرفي البراديغم نماذج بين القوي االرتباط فبفعل. ةقافيوالث ةيدتصاقاسيوالسو

 العلمية المشاريع من جملة عن الحديث نىبمع. وهندستها المعرفة جيةلونوكت عن الحالي الوقت في الحديث
 اإلنسانية  الكفاءات إغناء امهاوق ارفعملل قاعدية ةمأنظ بناء في يسيرئلا هدفها حددتي التي التنموية واألبحاث
 (.2019 ؛1997 ،اورشأح) المشكالت وحل والعمل والتعلم  والفهم  اإلدراك على قدرة وأكثر فاعلية أكثر وتصييرها

 الذكية التآلل دهامع إنشاء نإف تفكر، التي اآلالت وإعداد بناء في أساسا يتجلى السوسيواقتصادي الهدف كان إذا
 خصيصا توضع سساتيةؤم لبرامج لىواأل الخطوة  بمثابة شك أدنى بدون يعتبر أن يمكن متقدمةلا اندلالب من عدد يف

 األمر أن والحقيقة. ومشاركتهم  اهمتهم سم إلى تدعو االقتصادية ورة ضرال حتأصب الذين المعرفة مهندسي لتكوين
 الذكاء مع الفعلي نواالتع من يةلآلا ةمظنألا هذه  اءكذ يتمكن أن ضورفالم بل فقط، زاجنلإل آالت بإعداد يتعلق ال

 أن هذا نىومع. الخاص ذكائنا مرونة عن المسؤولة والوظيفية البنيوية الخاصيات من يستلهم وأن اإلنساني
 مهندس لىعف. باألعصا لومعو واللسانيات المعرفية السيكولوجيا إسهامات تتجاهل أن يمكنها ال المعرفة تكنولوجية

 يكشف الخبيرة ظمةنلأل الحالي التطور أن بحيث الميادين، من كثير في األبعاد ددة متع ة ءافك ىلع فريتو أن ةفالمعر
 الخبير لدى المتوفرة االستدالل ماطوأن المعارف صورنة على قدرة لا ىإل الملحة المعرفي المهندس حاجة عن

 (.2019 ،أحرشاو ؛Tiberghien، 1989) ةاألساسي ةوالتقني يةطقمنلا اهقيود لها ةمظأن في مثيلتها وعلى اإلنساني
 ولحل عن البحث أن توضح المعرفة لتكنولوجيات الحالية اتالتطور أن هو التنبيه يستوجب ما أن غير

 المركبات تحديد فإن وبالتالي المجدي، غير النهج يشكل أصبح واالستدالل علم والت اإلدراك لمشاكل رتميةغوأل
 م الئالم اإلطار يبدو، ما على يمثل أن لوحده يمكنه العصبية، تنياالب ةجذمن وأ تيةالمعلوما وتمثالتها ةيفاشتكساال

 نظر وجهة من جيدة أداءات وغوبل اآللية الترجمة أن ادعتقاال م ت األساس هذا وعلى. اإلنسانية اتاألداء لمقاربة
 عن ةرينظ رة ولبب ءيش كل وقبل الوأ مشروطا قىبي حمطملا هذا تحقيق أن غير. الباحث لوامتن في هي الخبير
 الإ يتم  أن يمكنه ال والتعقيد التركيب من المستوى هذا في برنامج تحقيق أن فالحقيقة. ليتهواوتد الخطاب داللية

 .تايواللسان المعرفية والسيكولوجيا المعلوميات مجاالت في الباحثين نبي البيني والتعامل بالتنسيق
 بهذا ظهرت كثيرة  صعوبات لكن واالستعمال، فهم لل اعينطصا م اظن ة بلور يةنابإمك أيضا ادقتعاال تم  وكما

 في ساأسا تطورا قد ةالنظري اآللية يةانواإلنس االصطناعي الذكاء كان فإذا. التطبيق ميدان اعاتس مع الخصوص
 شطنيو كيتحر تيلا العمل ادينيم نفإ ،المحققة اتزالإلنج العالي المستوى تام وبجالء فيها يتمظهر مصغرة  عوالم 

 اآللية لإلنسانية المستقبلية التطورات إن القول يمكن وبالتالي الزمن، مع دوما وترتقي تتغير ميادين هي ننسااإل هايف
 على يبقى وال باستمرار يتغير عالم في المعالجة المعارف صورنة ىلع قدرتها بمدى األساس في وطةمشر ىستبق
 (.2019 ،واشرأح) الوتيرة نفس

 عديدة اعتبارات ىلإ يعود ذلك فإن استراتيجية، تكنولوجية أهمية تكتسي robotique ليةآلا يةناسناإل كانت اإذ
 بوظيفة يقوم أضحى الذي هو ألنه بليتقمس استراتيجي رهان عن عبارة  هو كيالذ اآللي اإلنسان أن مقدمتها وفي

 نظاما  يمثل كونه لوبفع ،حبأص هنإ اهذ من رثكاأل بل. نيسانإلا طاللنش مميزةلا الوظائف مجمل بين التوليف
 طشالنا منافسة مجال في الحاسمة الخطوة يشكل المعارف، من ةقاعد على ويتوفر والحركية والفهم  لإلدراك
 أو راألخي هذا قفتوا ال قد التي المهام  لينجز اإلنسان محل يحل كونه عن فضال ل،حاال بطبيعة. لإلنسان المعرفي

 اإلنساني مالنظا مع نواللتع برنامج في يدمج أن يمكنه اآللي اإلنساني م النظا نإف ،ةرخطووال بةاتربال تتميز تيال
 البعد أهمية وعلى االصطناعية، اآللية والمعرفة اإلنسانية المعرفة نيب التفاعل أهمية على يدل الذي األمر الذكي،

 مستحيل األحرى ىعل أو لامنلا صعب يبدو دعب وهو. معرفةلا ةجيولتكنو أنظمة فمختل بين المعرفي التواصلي
 وفي. هاسدجت التي األنظمة وفي الصرفة التكنولوجية المعارف في ةقووب السيكولوجية المعارف تدمج لم إذا البلوغ

 وطرق ةيناسناإل للذات ةيالمعرف القدرات دالة بصورة سيغير الجديدة التواصل أنظمة تطور أن المؤكد من المقابل،
 وتحولها المعارف اكتساب سيرورات مستوى على وخاصة التحقق إلى طريقها تعرف تأبد ةلمسأ وهذه. اهاستدالل

 (.2019 ؛1997 ،أحرشاو) متعلالم ىلد والتحصيل التعلم  واستراتيجيات الطفل، عند
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 ءالذكا جئانت وبين جةالمعلا يف والسرعة ةوقال بين تجمع معرفية آالت إعداد إلى الوصول هي الغاية كانت إذا -
 على وخاصة وعملية علمية يةأهم تكتسي النطاق هذا في الرهانات فإن المعرفية، العلوم  صاتوخال يعاصطنالا

 من المعرفية وعلوم االصطناعي الذكاء من كال ينتمك قوامها جديدة، تكنولوجيا ىلإ الماسة الحاجة ظهور مستوى
 بدون تستدعي اإلنساني الخبير فبمعار ةلمشالا طةاإلحا أن هذا ومعنى. ةينانسإلا اإلنجازات من أكثر االقتراب

 والتربوية يولوجيةسولسوا السيكولوجية المعارف مجمل إلى االستناد ثم المقصود التطبيق ميدان معرفة شك أدنى
 ،اورشأح ؛Tiberghien، 1989) التكنولوجي المستوى على المعارف من الخليط هذا دمج عن فضال ،الضرورية

2019.) 
 الخاص رفيمعال نشاطه من األيام من يوم  في اإلنسان يتخذ أن المنتظر من نكا لقد ،دم قت لما وكخالصة

 واقع بمناقشة يتعلق يعد م ل المشكل فإن وصل قد اليوم  اهذ انك وإذا. والدراسة للبحث الجوهري الموضوع
 على شك وندب وقفتيس لالمستقب اوهذ. األخيرة هذه لبمستق على صبني التركيز أصبح بل المستعملة السيرورة

 سيعمل حيث والتكوين، للبحث الضرورية مؤسساتيةلا بنياته تحديد على الجديد العلمي القطاع هذا قدرة مدى
 ال التي المشاكل لبعض المالئمة الحلول إيجاد أجل من البيني لتعاملاو نواالتع على متنوعة تخصصات من نباحثو
 .هسنف ىلع قمنغل أو لمنعز تخصص ارإط في احله يمكن

 التي األساسية العلمية المشاكل حل نيةكاإم نسبيا ستتوقف المؤسساتية القضايا بهذه المنوط الحل أساس فعلى
 هوادة بال يقتضيان رئيسيين نظريين مشكلين على التأكيد يمكن ناهو. وتكنولوجيتها المعرفية وم عل ياحال تواجهها

 المعرفية فالعلوم . التعلم مشكل هو وثانيهما ف،المعار لتمث لمشك هو لهماوأ: التخصصات ة ددتعمو هامة ماالعأ
 يةدولوجالمثو االختزالية خطر تتحاشى أن اعليه يتوجب المشاكل، لهذه مالئمة عملية حلول إيجاد يف تتوفق ولكي

 جية،لووكسيلا لولالح رة ورضبال تطابق ال ةيحاللا معلوماتيةلا الحلول أن هذا ويعني. اإلنسانية لألنشطة والميكانيكية
 والحالة فإنها معلوماتي، تفسير ألي تخضع ال ناآل حتى كانت وإن والوعي، والقصدية االنفعال مشاكل أن بحيث
 .المراقب المعرفي وباالشتغال اإلنساني بالذكاء األمر فيها قعليت التي اللحظة في إقصاؤها نيمك ال هاته

 المعرفي  البراديغم لتطور المصاحبة والتربوية ةديقتصااووسيسلا تالرهانا لتجاه يمكن ال هنأ ىلإ اباإلضافةذه
 في جزوالع والفشل اإلعاقة عن ةاجمالن ةالسيكولوجي المشاكل كل زواتج على األفراد مساعدة  ىتومس على وخاصة
 .اليومية والمواقف المهام  مواجهة

 يةاسسألا هتومواصفا يفرعالم البراديغم مقومات. 3
 اولوجيالسيك في العشرين القرن سبعينيات منذ يوظف كما المعرفي ديغم للبرا قيدق فصو م تقدي نآلا لوالنح
 عنها عبر كما نكرانها، كنيم ال التي النظرية ختالفاتالا ضبع من الرغم وعلى الذي، البراديغم وهو. الحديثة
 اسيانوجا Le Ny (1989) ولونيRichelle(1987 )  شيلير و Fraisse(1982)  فريس أمثال باحثون

Ganascia (1996 )وفيرنيو Vergnaud (1991)، هاأهم كثيرة بخاصيات ينفرد: 
 .والباحثين ماءالعل من كثير حوله ويتفق هسمقاتي الذي الواسع المبحث أو العام اإلطار يشكل إنه -
 .ترايسفالت غةياصو الوقائع فاكشستاو جئاالنت صالخاست خالل من المعارف بإنتاج باستمرار يسمح إنه -
 البسيط من والممتدة  المدروسة ةولوجيالسيك األنشطة مستوى على الواضح باالتساع يتميز ذلك عن فضال إنه -
 مستوى على وأيضا المحلي، إلى الكوني ومن لي،اوالتد إلى يالصور ومن الوظيفي، إلى ينيوالب نوم المعقد، إلى

 االجتماعي النفس بعلم مرورا المرضي نفسلا علم ىإل لفطلا نفس ملع نم لممتدةاو سنفلا م لعل فرعيةلا الميادين
 .والعصبي وجيوالفيسيول والفارقي

 من يختلف فهو. البارز العلمي الحدث المعاصرة  العلمية سيكولوجيالل ةسببالن يشكل أصبح البراديغم  هذا تبني إن
 (:1994 ؛2019 ؛2008 ،أحرشاو) يوه مظاهر ثةثال في يكولالس م يغداالبر عن ومواصفاته مقوماته حيث

 والمباحث الموضوع. 1.3
 السلوكات يلقب من للمالحظة القابلة الخارجية األشياء في أصال يتحدد يعد لم النفس علم  موضوع بخصوص

 عضومولا اذه لدمج ةيجمثودولو وسائل أو وسائط إال ليست األشياء هذه لكون وعالقاتها، عياتوالوض والمثيرات
 في حصلتو تقع التي والوقائع األحداث مجمل في يتمثل أضحى بل ناصره،عو اتهنومك ةبراومق كليلا لالمجا في

 الموضوع فطبيعة. للسلوك علما يشكل كان بعدما للذهن مالع النفس علم  أصبح وبذلك. البشري الكائن" رأس"
 لوماتمعال جةلامع ةيفيك في لياتالوب نية،سانإلا تئنااكال أذهان في تحدث كما الذهنية األنشطة في تتحدد صارت

 .واستعمالها واسترجاعها وتخزينها المعارف واكتساب
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 فإن س،نفال لعلم  الرئيسي الموضوع ظحماللا السلوك من يتخذ كان الذي السلوكي البراديغم عكس لىعف
 في ددحتي الذي عووضالم وهو. ةيثحدلا ايجللسيكولو الجديد الموضوع الذهني النشاط من سيتخذ المعرفي البراديغم 

 النشاط في يتجلى الذي الموضوع بمعنى. هاشتغال وأساليب للمعارف تمثله وقوانين اإلنساني الذهن هندسة تفسير
. محدد لهدف وتبعا معينة وضعية في الوظائف مجمل يوحد معرفيا اشتغاال أو للمعلومات معالجة رهباباعت الذهني

 محددة مهمة تحقيق في( إلخ...االستدالل التفكير، فهم،لا) هافيظتو يتم  يتال الذهنية اتيلعمال ةلجم عن ة راعب فهو
 (.2016 والزاهير، اورشحأ ؛2019 ،أحرشاو ؛Tiberghien، 1989) وتضبيطها األنشطة مراقبة وفي

 ةبقرالماو لاغواالشت ةجوالمعال كالتمثل جديدة لمفاهيم  بزوغ الدراسة موضوع في التغير هذا بصاح وقد
 Filtrage etوالترميز التصفية مثل المعلومات استقبال بأسلوب بعضها بطيرت تيلا يم هافالم وهي ،يطوالتضب

Encodage، التنازلية، المعالجة مقابل في التصاعدية والمعالجة لعمال رة ذاك مثل المعالجة بصيغة وبعضها 
 وبعضها  زية،الموا ةلجعاملا مقابل يف ةالتسلسلي جةلامعال ،ةالمراقب السيرورة مقابل في األطوماتيكية السيرورة

 لثم هاتذ حد في المعرفي باالشتغال أخيرا يتصل وبعضها ،خطيطوالت والفائدة القصد مثل والتدخل القرار باتخاذ
 .لمطامعرفيةاو والمراقبة الوعي مفاهيم 

 ةثلمتالم ياعللا ةالمعرفي راتورسيال ىلع تركيزلا في تجلى فقد النفس علم  مباحث لحق الذي التحول وبخصوص
 وبالتالي ،(Neisser، 1967) القرار اتخاذ ثم  لالمشاك وحل والتفكير واللغة والذاكرة  والتعلم  واالنتباه  راكاإلد يف

 وم قت التي ةيالدالل الذاكرة بين بالتفريق المدى القريبة والذاكرة المدى البعيدة  الذاكرة بين مثال القديم زييتملا تعويض
 تبلورت بحيث ؛Transitoire العابرة الوقتية بالمعالجة تختص يالت لمعال ةركوذا يمهاظوتن المعارف نيزبتخ

 تشكل لوحدها أصبحت اللغة كانت وإذا. واإلدراكية يةوتوالص اللفظية الذاكرة  مثل المتخصصة الذاكرات دراسة
 رارلقوا موالحك اهبتناال راتروسي لمث رىخأ موضوعات فإن مغيبة، شبه كانت بعدما للدراسة المفضل الحقل
 أضحت والشيخوخة االضطراب حاالت في يالمعرف االشتغال اختالل ثم  المعرفية في والعواطف االنفعال رودو
 ، Richard) المعرفي البراديغم  ويؤطرها يحكمها التي السيكولوجيا هذه  في الشرف دقعمب تحظى األخرى هي

 .(2016 ؛2019 ،أحرشاو ؛1999

 ياتوالتقن جمنهلا. 2.3
 المسار إلى ستنادوباال سندرك عام، بشكل المنهجي المسعى أو المنهج يةواز من ةالمسأل ناآل افحصن إذا

 ؛Le Ny، 1989) الخصوص بهذا راالستحضا األقل على تستوجبان يننتاث فكرتين أن النفس لعلم  التاريخي
 (:2008 ؛2019 ،أحرشاو
 أن فمنذ. تجريبيا مسعى يزال وما كان سفنلا م لع في هجينالم المسعى أن دتؤك تيلا الفكرة هناك ل،أو وضع في

 مجال في تظم نم لشكب يستخدم المنهجي المسعى وهذا والتأمل االستبطان لحم والقياس التجريب إحالل تم
 تاثبال ئدمبا اصةخو عام، بشكل العلمي المنهج روح نفسها هي التي العلمية فروحه. ةولوجيالسيك الدراسات

 يمهامتص تقعيد في أساسا تمثلت به لحقت التي والتطورات التحوالت لفك. هي هي لازت ما ،يم معلتوا نبؤلتوا
 لم  المنهجي المسعى هذا فإن واحدة  وبكلمة. وأدواته اتهنيتق اءإغن وفي وإجراءاته أساليبه تطوير وفي وخطواته

 طريقة صعيد ىلع نااك صودينمقلا روالتطو لتحولا نإ لب العامة، العلمية ومبادئه المنطقية روحه في يتغير
 وفي واألدوات والخطوات التقنيات في تطور حدوث هو المسعى هذا في تغير ما فكل. ممارسته وأسلوب استعماله

 .ةالمنهجي والممارسة العلمية ةمرالصا
 اتكوسلال حظةالم ساأس على م يت نفسلا علم في المعارف انبناء كان إذا القائلة الفكرة  توجد ثان، وضع في
 كان األرضية هذه أساس ىعل المعارف إلنشاء المفضل المنهج فإن السلوكات، هذه  ضمنها رتتمظه يتلا فووالظر

 التعديالت كل من واالستخدام لواالتد من كامل نرق امتداد على استفاد الذي يبيجرلتا المنهج في يتحدد يزال وما
 المالحظة ليشمل يتسع العام اه مسع ثيح نم حبأص حتى ،هياتوتقن يبهسالأو هءاتارإج على تطرأ التي والتطويرات

 .مختبرلا جارخ حتى معقدة بوضعيات المتعلقة التجريبية والمقابالت القياسية واإلجراءات المنظمة
 في يالمعرف البراديغم  منظور من السيكولوجي المنهج خاصيات حصر يمكن ،رتينالفك هاتين أساس على

 (:2019 ،2008 ،شاورأح) التالية ةسمالخ رصانالع

 هذه فكل. النفس علم  ميادين وتنوع بتعدد عوتتنو تتعدد مناهج بين التمييز عوض العام المنهجي المسعى يدتوح
 كميدان تجريبية بسيكولوجيا القول أن بحيث تجريبي، هو الذي جيالمنه المسعى نفس إلى اليوم دتنتس الميادين
. الحديثة للسيكولوجيا المعرفي المفهوم  في ةالصح نم هل ساأس وال دومرد قول هو نفسلا م عل نيمياد نمض مستقل
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 المصطنعة الحدود تحطيم  خالل من فسالن علم  خارطة توحيد المعاصرين النفس علماء غالبية لدى يؤكد ما وهذا
 أصبح ،يوجالميثودول روظمنال اذه وبفعل .متباعدة  جد كانت التي التخصصية حقولها وتقريب الفرعية قاراتها بين
 المعرفي النفس علم  وأصبح. سواء حد على والراشد الطفل لدى ارتقائي تكويني هو ما كل ملشي نمولا سنف م لع

 يتقاسم صار الذي االجتماعي النفس لعلم بالنسبة نفسه والحال. التنظيمات كولوجيايس يف الشغل نفس علم مع يتقاطع
 التقارب هذا فإن وأخيرا. العام  النفس معل عم رالتفكي لاشكوأ لحجاجاو لصوالتاو واألحكام  التمثالت مباحث

 دراسة في ةاصخو التجريب، على المبني النفس علم مع العصبي النفس علم جهة من يجمع أضحى والتداخل
 عيولاو قصديةلا دراسة في وخاصة المعرفي النفس علم  مع األعصاب علوم أخرى جهة ومن ،الذاكرة  اضطرابات

 .المعرفية األعصاب علوم مجال في مفضلة مباحث لكشت ارخمؤ أصبحت رواكمح باه تنالوا

 سواء  السيكولوجية، ةشطنألا نمذجة قصد Micro-théories ةرغصالم والنظريات جالنماذ اعتماد ضرورة
 :في

 معالا الكلي ىإل (اثحدألاو عئالوقا) الخاص الجزئي من االنتقال على المبني Inductif االستقرائي بعدها -
 أو محددة سلوكية انبوج مالحظة عن الناجمة األمبريقية المعطيات أن بحيث ،(النظرية رضياتفلاو تاتصورلا)

 الفرضيات من أنساق أو نماذج إلى باالستناد والتفسير التحليل تستوجب ت،ايضعلووا السلوكات بين قاتواالتس عن
 من هي مما أكثر السببي وعالن من وم عملا على هي يرائراالستقظومنلا يف جذانملا أن بمعنى. والواضحة الصريحة

 هذا توفر كلما: يلتاال النحو على بالتقريب تتحدد التجريدية النظرية اطاتهفخطا. فقط الصوري أو الوصفي النوع
 ياخلالد نيهذال لاالشتغا أن االفتراض أمكن كلما معينة، ظروف في الحاصلة السلوكات في ذاك أو االتساق

 .كذا أو كذا سيكون ظروفلا سنف نضم دجوامتال للمبحوث
 التقاالن على المبني Hypothético-déductif االستنباطي ياالفتراض أو Déductif االستنباطي بعدها -
 من ةمستقا أفكار على اعتماده خالل ومن البعد هذا يؤدي بحيث والوقائع، طياتمعال إلى واألفكار المفاهيم من
 وهنا. الذهني لالشتغال عام أو محلي متماسك، نموذج إلى ا،بريقيمأ ةوررضبال ادرهصم ناليكو لفةمخت تاالجم
 نموذجا يصبح ال إذ الواقع؛ معطيات مع همينمضا ةبمواجه النموذج صدق تحديد في الملح المطلب يتمثل ضاأي

 .مةئالم وفرظ في كاتالسلو نفس تاظحمال عم قباللتط قابلة سلوكية تنبؤات باستنباط يسمح حينما إال مقبوال
 صدق وذات ما حد إلى عامة استنباطية-افتراضية نماذج لبناء فعله يتوجب مما الكثير يزال ما كان إذا أنه يقةوالحق

 والتي النظرية الطبيعة ذات الفرضيات بين جهة من التمييز ذلك مع عيتدتس االستنباطية الطريقة هذه فإن ،معقول
 في المحددة السلوكات بواسطة عنها التعبير يتم  ما عادة يتلا تاتنبؤلا رىأخ جهة ومن ،جوذنملا رصاعن نتكو

 .نةمعي وضعيات

 السابقين البعدين في عليه التأكيد تم  ما أن بحيث ،ومعلال سائر في لواالمتد المنهجي المسعى بنفس العمل
 ساألسا اهذ ىلعو. م والعل كل مسعى هو ةيثحدلا ايجلووكالسي في المعتمد المنهجي المسعى أن تام بجالء يوضح
 طريقة هي التي طريقتها أن إذ البحث، مجاالت من مجال بأي المعرفي التوجه ذات السيكولوجيا هذه  مقارنة يمكن
 من التحقق أخرى جهة ومن المنجزة  المالحظات من انطالقا تفسيرية نماذج إعداد على جهة من ترتكز لوم الع عجمي

 للعلوم  بالنسبة قائما يزال ما الذي الوحيد فالفرق. حظةماللل بلةاقلا ءاألشياب هاجهتموا خالل من جاذنملا هذه  صدق
 وحاالت الكالسيكية والكيمياء الماكروفيزياء ففي. مدروسةلا راهالظو إنتاج إعادة  إمكانية في يتجلى بالدقيقة مسماةلا

 جد ظروفا اليحا طلبتي كلذ كان نوإ ىحت اإلنتاج ة دعاإل بلةاق ونكت ما عادة  الظواهر إن البيولوجيا، من كثيرة
 سوى بالغال في اليتحقق ذلك فإن األخرى، العلوم  من كثير يوف النفس علم  في أما. باهضة جد وتكاليف مصطنعة
 وبطريقة باستنباط، العلوم  هذه  في تسمح التي هي اإلحصائي االستقراء جمناه إن حيث إحصائية، بصورة

 من دقيقة علوم  بوجود القطعي االعتقاد خرافية إلى التنبيه يجب انه نوم .اهروظال يف ةالكامن تاقاستنلا ،ةيلالداست
 من محدود لعدد تبعا إما تتبدل التي الظواهر من تفئا دوجو هو مؤكد هو ما فكل. كذلك ليست وأخرى ذاتها قاءلت

 النوع ووه ير،غتلا لمعوا نم يركب لعدد تبعا ماوإ ة،قيقد ة االمسم العلوم  به تهتم  الذي النوع وهو التغير، عوامل
 .إنسانية المسماة العلوم  به تهتم الذي

 والتعميم الكونية ومسألة يالعلم المسعى
 والمالحظات النظرية النماذج بين المطلوب ابقالتط لتحقيق المثلى الكيفية فإن ،ذلك على التأكيد سبق كما

 في أو الميدان في حظةمالال أن وه ضايأ كدؤمال نلك .experimentation بيرتجلا في أساسا تتحدد األمبريقية
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 يهدف ما لكف. فيالمعر للبراديغم  بالنسبة حتى جيد بشكل تستخدم أن تالحاال بعض في يمكنها ملموسة وضعيات
 هلهذ كنمي" لمث ،للفظ المنطقي بالمعنى كونية خالصات إلى الوصول هو البراديغم لهذا بنونمتال الباحثون إليه

 إلي بالنسبة تحصل أن تلك، أو السلوكات هذه في للمالحظة القابلة مظاهرها مثلتت لتياو ،كلت أو ةنيذهال ثاألحدا
 على المبنية الوضعيات من وضعية أو قسيا ضمن ذلك يتحقق أن شريطة كنلو (س) المنطقية الفئة إلى ينتمي فرد
 .(226-224 .صص ،Le Ny، 1989(" )ص) المنطقية الفئة

 فيها تتفاعل خالصات على الواقع في يراهن المعرفي، بمفهومه ولوجيالسيك ثحبال نأ وه ؤكدالم فالشيء نإذ
 الفئة أفراد بكل يتعلق داخلي ماهو بين جواتز التي حكام ألا يوه. كونية مصداقية ذات تكون أن يجب التي األحكام
 بواسطة فاسل ددة حملا ةيطقنمال ةللفئ المكونة طورلشاو فورظلا بجميع يرتبط خارجي هو وما المحددة  المنطقية

 توالتحل تخضع المتخصصة المعارف في تتحكم التي امتداداتها أن يالحظ الكونية، الفئات هذه  إلى وبالنظر. البحث
 تاساردال في ذلك يتجلى كما التدييات وجميع األجسام جميع مقارنة يمكن( H) البديل طريق فعن. متنوعة وتبدالت

 جميع أو العامة، للسيكولوجيا بالنسبة األمر هو كما الناس عيمج وأ conditionnement راطشإلا لوح
 جميع أو االجتماعي، النفس علم  أبحاث عضبل بالنسبة األمر هو مثلما محددة  مجموعة إلى المنتمين األشخاص

 دافرألا يعمج أو الطفل، نفس علم ثاحبأ نم ذلك يتضح كما والسادسة الخامسة بين أعمارهم حةواالمتر األطفال
 النفس علم  فروع من معينا عددا إن فعلبال. إلخ...المرضي النفس علم  في ذلك يتمثل كما الفصام  من ونيعان نيذلا

 ثابتة فئة تصبح أن وبمجرد الفئة هذه  لكن المعنيين، األفراد ئةفل المتنوعة االمتدادات هذه  ىعل ضحوا بشكل ينبني
 .ونيةكلاب لوبالق يسمح ذيال اإلطار من عون ىلإ لوحتت فإنها

 الذي المنطقي بالتعميم يسمى ما أو االستقراء ةألمس هي المعرفي المنظور هذا في الجوهرية المسألة أن والحقيقة
 إلى العدد محدودة أو متخصصة تكون ما عادة التي الميدانية أو يةالمخبر المالحظات من المرور به صديق

 تعميم  فرص من يقلص ما عادة الذي الشائك العام  كلمشلا هذا إن. ونيالك طابعلا تذا ئجاتنوال الخالصات
 ء لالستقرا المعيارية القواعد ربط ىإل باالستناد حدته من التخفيف يتم  ما غالبا النفس م عل مجال في الخالصات
 ةخالص اجفاستنت. يمميتعلا رورالم من النوع لهذا متين أساس بناء قصد التجريبية التصاميم  بقواعد اإلحصائي

 .الداللة من ولمعق بمستوى تحظى دالة نتيجة إلى الوصول من انطالقا إال يتم  ال جيةذومن ةيكون

 باختبارات مايسمى إطار في درجنت جديدة بتقنيات الكالسيكية تواداأل وإغناء التجريبية الترسانة تقوية
 التي التقنيات وهي. ةتييامومعللا لجةمعاوال يةعرفالم دةاعسملا جموبرا المعرفية والمحاكاة المعرفي التشخيص

 (:2019 ؛2013 ،أحرشاو ؛Richard، 1999) التالية ألبعادا في خاصة فعاليتها أظهرت
 معالجة فترة دراسة حول Sternberg (1998) نبيجيرست أبحاث في األفعال وردود تاابتجاالس أزمنة قياس -

 .يةزواالم أو سلةسلتملا اهتطبيع وتحديد وضبطها المعلومة
 .القراءة  دراسة في المفضلة األدوات كإحدى العين ةكرح ساقي  -
 .التوقع وظواهر معالجةلا غصي لدراسة كتقنية Electro-ancéphalographique دماغيةلا الموجات قياس -
 مهمة  الجةعم يف ةملعتالمس الدماغ زوايا بتحديد تسمح التي Imagerie cérébrale الدماغي التصوير ةنيتق -

 .ينةعم
 وإريكسون Simon سيمون من كل استخدمها التي Verbalisation مرتفع بصوت كيرتفال نيةقت اريخوأ -

Ericsson ومقاصده  فعالهأ فهم  في المبحوث تفكير طريقة تلفيظ أهمية رة كف ىعل دافعا حيث المشاكل، حل في 
 .يواجهها التي للوضعية تفسيره  وشكل

 عقوالوا ةعيبالط .3.3
 الثالث المظهر هذا في سنعمل المنهجي، ومسعاه  النفس علم  عضومو عن لصيفتلا من ءيبش ثديالح بعد

 على  االعتماد خالل من وذلك الحالية السيكولوجيا سهدرت الذي الواقع طبيعة مناقشة على المعرفي، للبراديغم 
 (:2008 ؛2019 ،وأحرشا ؛Le Ny، 1989) التاليين المتكاملين المنظورين

 معالجة في ساأسا تتحدد اإلنسانية، الكائنات عقول في تحدث كما الذهنية طةلألنش ةيقمعلا يعةبطال نأ يرى لواأل
 التي الحدود الكفاية فيه بما يجسد المنظور فهذا. واستعمالها سترجاعهااو انهوتخزي اكتسابها في وبالتالي المعلومات

 يرتبط ما لكل اهتمام أي نآلا دح ىلإ ليوي ال هنأ بحيث سي،نفلا ضوعومال يفالمعر البراديغم ضمنها يقارب
 هو الواقع رماأل أن رغم  لها يؤسف ما كثيرا مسألة وهذه . الشخصية تتالالوباخ باالنفعاالت بالدوافع، بالعاطفة،
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 اهذ هرظامو وناتكم مقاربة على التركيز وبالتالي والمعرفي الوجداني بين فالتمييز. نفسه ضيفر أصبح الذي
 كثير إليه ظرني الذي المعطى وهو. األخيرة  الثالثة العقود عرفته الذي بحثلل قعياوال ىطعالم لكيش حبصأ األخير

 التمييز هذا اعتماد المنهجية، حيةالنا من وخاصة الخطإ، من ليس هنأ اعتبار على مقبول كإجراء الباحثين من
 أبحاث بلورة كش بدون هدشتس التي ةحقالال الفترة ارتظنا في كلوذ ،ةتدريجي بصورة  المشاكل لمعالجة المؤقت
 في زوتتعز تتأسس مالمحها بدأت والتي وجدانية، معرفية أو Affectivo-cognitifs معرفية -وجدانية ونماذج
 :أهمها كثيرة  وقائع تترجمها االطراد منتظمة ودراسات لأعما خالل من األخيرة  الفترة
 التي واالنفعاالت المعرفية نشطةألا بين لاعفتلاو ةطاسالو اتبسيرور تم هت تبحأص يتال لااألعم هي كثيرة -

 ميدان والنظرية العلمية تهئدفا دىتتع للبحث جديد بحقل يتعلق فاألمر. المختلفة تهااقاوسي الحياة  ظروف تستثيرها
 زاربإ تستهدف يتلا لماعألا هذه فأغلب. واللسانيات األعصاب كعلوم أخرى معرفية ميادين لتشمل النفس علم

 والمشاكل االضطرابات ختلفمل دة لوالم السيرورات دراسة خالل من واالنفعاالت المعرفية نشطةألا نيب روابطلا
 الكثير بالشيء يعد رحب جد علمي أفق على تنفتح أضحت لعالجها، دة ديج وأساليب طرق عن والبحث

 .(Kirouac et al، 2004) يةعامتجاال ةيبطال السيكولوجية أهميته مستوى على وبالخصوص
 في باألساس يتحدد االنفعال سيكولوجيا في راهنية األكثر المشاكل أحد بأن يرى البعض كان إذا نستغرب ال قد -

 بهذا المركزي فاإلشكال(. Norman، 1980 ؛Hilgard، 1980) والمعرفية االنفعال بين ةالعالق طبيعة
 محدد معرفي نشاط لضرورة اب بقهسي ةينعم ةيلانفعا ةللحا حل تمادعا نكا اذإ امع التساؤل في يكمن الخصوص

 بل لالنفعال، كافيا باسب كلتش المعرفية كانت إذا ما معرفة في يكمن ال المطروح فالمشكل بالتقويم؟ الغالب في يُنعت
 ال؟ أم ضروريا سببا تشكل كانت إذا فيما حرىألا على

 النظرية الفعالية من أنه نظي من نيثحبالا من فهناك. لاإلشكا هذا صصوخب ةنيباتم جد تبدو اآلراء أن الواقع
 التحليل عن لةتقمس يةبكيف االنفعال دتول أن يمكنها النوروفسيولوجي اطنشال من محددة مكونات بأن اإلقرار

 ال زماتيناكمي نأل انفعالية، وساطة دون انفعال إلى مباشرة  تتحول أن يمكنها هؤالء حسب علومةلمفا. المعرفي
 نَكوت بأن ىري من الباحثين من هناك ذلك من العكس وعلى. العاطفية مثيراتلا لجةاعمل لخدتت يالت هي ةاعيو

 تغيرات بين التفاعل حصيلة االنفعال كليش بحيث للتقويم، معرفية اتمزنيكامي على دائمة بصورة  يتوقف االنفعال
 .يالمعرف لحليالت من نوع بلغاال يف يحكمها سيكولوجية وسيرورات فسيولوجية

 المقاربة بهيمنة القول يمكن معرفي،لا المذاق عليها يغلب التي الحالية األبحاث من الهائل الكم  ىإل ظرنلبا -
 تأثيرها أصبح متناميا، أمبريقيا طابعا مؤخرا اكتسبت التي رفيةمعال فالمتغيرات. االنفعال يةجووليكس على المعرفية

 يشكل أضحى المعرفي التيار إن بالقول تسمح تيال ةيرظنلا تاروالتصوا اذجالنم من كثير مهرجتت وضوحا، أكثر
 بقوة غلشي نقاش هناك الوضع بهذا مسليالت بجان إلى لكن. النفس علم خارطة على هيمنة األكثر يغم البراد بامتياز

 يوف اييققح اسيكولوجي اانكي أو فعاال اامظن نوكي االنفعال كان إذا ما معرفة قوامه االنفعال، سيكولوجية متخصصي
 المعرفية؟ عن تام استقالل

 : متمايزين منظورين من إليها ينظر أن يمكن يةبالمعرف االنفعال عالقة أن الواقع
 داخل ضمني كعامل االنفعال ويتخذ والتقدير للقياس قابلة مختلفة فوظائ يمتلك واحد نظام  بوجود لمسي لواأل

 .لوماتمعال ةجلاعوم المعرفية

 المعلومات الجعي مستقل انفعالي بنظام  قريو المتبادل، تفاعلهما رغم نصليفنم ينماظن دوبوج يسلم  انيالث
 .فيةالمعر بالسيرورات الخاص وكسلال في ويؤثر" Affectives عاطفية" المسماة

 اسطأو منذ واحضوأ دق (Izand, Kagan et Zojonc، 1984) أمثال باحثين أن إلى هنا اإلشارة وتجدر
 بالنسبة هامة انعكاسات ننياث نظامين إلى واالنفعالية المعرفية السيرورات لفصل أن نيرشالع نرقلا نم الثمانينيات

 فالمطلوب المعرفية، عن يتميز المكون هذا كان ذاإف األساس هذا وعلى. لالنفعال ريوهج كمكون الذاتية للتجربة
 أما. والرموز الصور مع وتفاعلها رعاوالمش سيسحاألا ترابط اهرظم لتدقيق ةيرخألا ه ذهب عالقاته بتحليل القيام  هو
 هي ما وايدقق أن منهم فالمطلوب لية،اعنفالا الذاتية للتجربة المعرفية بالمرجعية ونيقر ذينلا بالباحثين يتعلق فيما

 أن فعليهم . ةالمعرفي راتورسيلل ىراألخ الحصيالت مقابل في لالنفعال المعرفي المكون تشكل التي العناصر
 االنفعالية للحالة مركزيا مكونا تشكل تيلا والمعرفية االنفعال على القائمة المعرفية بين التمييز ةألمس في اموسحي

 وتمثله االنفعال تعيين يكون معنى وبأي كيف: الجديد/القديم  السؤال رحتط ما عادة المسألة هذه أن ةققيلحوا. ذاتها
 في الدائم حضوره رغم  اآلن حتى حاسمة بإجابة يحظ لم  سؤال ووه ،؟ للالنفعا ةاتيالذ لتجربةاب ينتبطرم الرمزي

 .االنفعال اسيكولوجي
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 صالبة بفعل طويلة لسنوات بيغ يلذوا بالمعرفية االنفعال عالقة يةوعن على القائم النقاش هذا مثل إن أي على
 بهذه  غالبلا في يطحي يذال يميالمفاه غموضلا إلى فةاضإلبا قيةيراألمب النتائج ومحدودية المعارضين مبررات
 صفح بهدف وذلك المعاصرة السيكولوجيا في الباحثين من راكثي الزمن من عقد منذ يستهوي أصبح العالقة،

 .العالقة هذه ومظاهر مكونات مختلف راسةدو
 نإف ،اتموالمعل معالجة في يتحدد ل،وألا روظالمن في جاء كما الذهني، النشاط كان إذا أنه يرى الثاني المنظور

 الدماغ نشاط بين العالقة لهوية الفعلية داللةلا حول السؤال يطرح وهنا. للدماغ نشاط ذاته حد في هو اطالنش هذا
 هو اآلن إلى موجود هو ما فكل. الحالي الوقت في له وجود ال المشكل لهذا النهائي الحل أن الواقع هن؟ الذ طونشا
 الذهن نشاط اختزال وبالتالي بالبيولوجيا السيكولوجيا ويضعت لمتأ تيال ةاالختزالي اتالنزع من كذا أو عونلا هذا

 لدن من االختزال هذا لمثل والواضح الصريح ضرفال غمر البيولوجيين بعض عند ذلك يتجلى كما الدماغ نشاط يف
 .والبيوعصبيين السيكوفيزيولوجيين

 المفروض بل حولها، نزاع ال ةعصبيلا ياوجلوللبي الهامة ةالعلمي اتروطتلا نأ إلى هنا اإلشارة من بد وال
 نطاق أي النطاق، هذا في اهل مكانة ال اإلقصاء حدود إلى تذهب التي االختزالية نكل. تردد بدون وتبنيها اعتمادها

 تلك امتهدمق وفي يةلازختاال نم النوع هذا تفند المبررات فكل. الدماغ ونشاط الذهن نشاط بين العالقة هوية حتوضي
 أو أنساقا تشكل التي والحركية واإلدراك( ...االستدالل الفهم، التفكير،) العليا الذهنية سيروراتلا ينيادمب قعلتت يالت
 دماغي  هو فيما سيكولوجي ذهني هو لما اختزال أي حدوث انيةبإمك شأنها في القول يصح ال ةقدمع جد لواجد

 .الثاني نبجالا لحساب لوألا بناجلا إقصاء أو بيولوجي
 الذهن نشاط بين العالقة إشكالية عم المعرفي البراديغم  تعامل في مرفوضا إجراءا االختزال قمنط كان اذإ ،نذإ

 السيكولوجيا تستخدمها التي Modélisateurs النَّْمذَِجيَّة هيم المفا أن هو به االعتراف يجب ما نفإ الدماغ، ونشاط
 لغير بالنسبة المشاكل يثير المفاهيم هذه  فبعض. بةعص لبغالا وفي مجردة  ميمفاه أكيدتلاب يه ةثالحدي العلمية

 يالذ األمر ،Psychologues praticiensالتطبيقيينأو الممارسين السيكولوجيين من معين ددولع المتخصصين
 العامية اسيكولوجيلا نم عون ةسممار إلى وبالتالي والواضحة المحسوسة األلفاظ استخدام  إلى هؤالء دعوة  يبرر

Ordinaire .ألفاظ على النفس علماء لغة انطواء إلى نظرا المعاني من بمعنى صحيحة هؤالء وةعد دوبت دق 
 خالل من وتتقدم  تتطور العلمية السيكولوجيا نا لكون ممكن غير أمر هو دجريالت نع نهائيا التخلي لكن. غامضة
 (.Delacour، 1997 ؛Seron، 1993 ؛Engel، 1988) ةالعادي السيكولوجيا عن ابتعادها
 الدماغ أن بحيث وواضح، محسوس هو ما لكب االرتباط إلى البيوعصبيين بعض دعوة  هناك السياق، نفس وفي

 (عصبيتين خليتين بين التواصل نقط عن عبارة ) synapses بكالمشاو neurones يةصبالع والوحدات
 العصبية خليةلا مؤخرة  اتفرزه يةوضع يةيائكيم مادة  عن ةرعبا) neurotransmetteurs العصبية والموصالت

 في لكن. المباشر كرادلإل قابلة شبه أو قابلة وقائع واحد آن في تشكل عناصر كلها ،(العصبي الجهاز في آثارا تحدث
 لدالستالا طريق عن المعرفية السيكولوجيا وتشخصها تحددها التي الذهنية السيرورات هذه نفإ المقابل

Inference، كيانات تُكون أنها يبدو داللية، تمثالت أو تلوماالمع لجةالمع تاليعم لشك تتخذ ثحي entités 
 السيكولوجيا عليها توجد التي عيةالوض يماثل من هناك األساس اهذ لىوع. مباشر بشكل المنال وبعيدة  خفية مجردة،
 الذرية -تتح ما ءيايزفلا مثل أخرى تصصاخت ايهلع جدوت يتلا نفسها بالوضعية لموضوعها بالنسبة العلمية

physique subatomique الفلكية الفيزياء أو astrophysique حقل عن بعيدتين وهلة لوأل تبدوان اللتان 
 الظواهر بعض وظروف لطبيعة ونظرا أنه إال. المباشرة  للمالحظة قابلة وغير بعيدة وقائع تدرسان لكونهما ومعلال

 في الحال هو كما أعماقها، إلى مباشرة  ة بصور اذفنال تحيلسي يلتاو قبيللا هذا من تاصصتخ نمض سدرتُ  التي
 من طالقانا معينة معارف بناء هو نطاقلا اهذ في به القيام  يمكن ما كل أن اتضح فقد اآلخر، نيةسانف دراسة

 ي تلا هي عيةالوض ههذ تكان ذاوإ. دمفي هلكن نهائي بشكل حاسما ليس هنا القياس أن بحيث مباشرة؛ غير مالحظات
 تعويض بخصوص الكثيرين دواتر الزت وما كانت التي األحالم كل فإن طويلة، لفترة  لواالتد رة متسم بقىتس

 للذهن المادي بالركن مباشرة  المدعمة بالمالحظات المعززة  اغللدم البيولوجية بالنماذج هنللذ ةالسيكولوجي النماذج
 ق وسات جهأو هو عنه البحث يجب الذي اسيسألا لشيءاف .ققحتت لن حالم ألا هذه لك نإ ،اغدملا هو الذي اإلنساني

 هذا لتحقيق جيدة وشروطا اوفظر توفر أصبحت المعلومات معالجة نظرية أن والحقيقة. جالنماذ هذه  وتناغم
 .تامعلوالم ةجالمع يف اإلنسان عند األساسية وظائفه إحدى تتحدد حي كعضو الدماغ أن تفترض فهي. قواسالت

 الحاضر الوقت في يقوم  اإلنسان أصبح حيث وتطوره، البشري الجنس استمرار ىلع عدتاس يتلا وظيفةلا وهي
. ذكية وبكيفية اآلالت في خزينهاتو المعلومات معالجة باإلمكان هنأ جيدا يعلم  كونه عن فضال يروقه، ما بكل
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 زاجناإل بلةاق حتضأ ةتخصصوالم ةعاملا غادمال ئفوظا ضبع أن به المسلم  من أصبح فقد ضح،أو وبتعبير
 .وبنياته الدماغ ظواهر عن اآلن حتى تختلف وهندسية ةفيزيائي ظواهر طبتوسو آخر مادي كركن الحاسوب ةبواسط

 المستقبلية فاقآلا. 4
 مع ةيملالع عالقاتها على جهة من سيتوقف المعرفي البراديغم  ظل في السيكولوجيا مستقبل أن الراجح

 تيال الكيفية على أخرى جهة ومن ،neurosciences عصابألا ومعل تهامدقم يفو رفيةالمع م ولالع تاصصتخ
 أساسية إشكاالت ثالثة رأسها وعلى اإلبستمولوجي، عبطاال ذات المطانظرية المسائل من عددا بها وتحل ستطرح

(Tiberghien، 19991997 ،ريوالزاه أحرشاو ؛1997 ؛2013 ،أحرشاو ؛:) 

 وخاصياته modularité de l’ésprit نذهال لبيةاق حولFodor (1987 ) رودفو بفرضية بطيرت لواأل
 البعيدة المثيرات تحويل بإمكانية تقول التي ةيرضلفا وهي. معرفية استلزامات من ذلك يصاحب ما وكل ةسوبيالحا
 هاجتلامع يمكن يتال Analogiques لةاثمملا العصبية الرموز من مجموعة شكل على إدراكية أنظمة طريق عن

 عملياتها جه،واأل أو األشكال أو األلوان كإدراك معين بميدان وتتعلق نفسها على قةغلمن رة،واجم أنظمة بواسطة
 الهندسات في الفيزيقية الناحية من تندرج سطحية، مخارجها قبة،والمرا للوعي تخضع ال سريعة ،ضةرومف حسابية

 .ايزمتم ديارف اورتط أخيرا رظهوت ،ةالثابت العصبية
 تقبل ال التي للذهن Théorie holistique الكلية النظرية مع نهائي بشكل طعتق فرضيةلا هذه  نإف صار،تخاب

 فهي وبهذا. المعرفية المعالجات مجرى لوصف Bottom-up تصاعدية -نازليةت ةدسهن على وتركز التجزيء،
 لهاتختز أو يالعال وىالمست تذا Processus cognitifs centraux ةكزيرمال المعرفية السيرورات دراسة تنفي
 Réductionnismeعصبية باختزالية القول إلى بذلك تهيلتن هامشية، قوالب في الحاالت أقصى في

neurologique، القالبية تكون الطرح وبهذا. األخير لهذا فقط إخضاعه بدل المحيط في مركزلا اختزال وبالتالي 
 بناء مطامح تحذوها كانت التي نفسها ةالسلوكي نأل خالصة، لوجيةوكيس ةينمعرفا ءابن انره جانبت دق ةريودوالف

 .قوسين بين مؤقتا وضعتها بل ية،ركزالم تالسيرورا أبدا تنكر ولم  الموقف نفس تتخذ لم  للسلوك علم

 تتفسيرا يف جريدلتبا تزلخت نأل ةلقاب للمعرفية السيكولوجية التفسيرات كانت إذا ما بمعرفة يتعلق الثاني
 الذهن؟" Naturaliser تطبيع" كنمي حد أي ىإل تاليالوب ية،بعصويب

 الخصوصبو الحديثة، العصبية لوجيايكوالس تتطورا لكن جديدة، ليست هاته البيوعصبية االختزالية مسألة إن
 رالتفسي نبأ ئلقالا هاقاداعت تمعدو أكبر خصوبة منحتها قد ،Imagerie cerébrale الدماغي التصوير تقنيات

 بمعنى. الجوهرية وخاصياتها المعرفية طبيعة بتفسير سيسمح الذي هو جي،السيكولو التفسير ضعو صبيعيوبلا
 ألن الصحيح هو العكس أن اعتقادنا وفي. تقبلالمس في السيكولوجيا طريق يءستض يالت هي األعصاب علوم  أن

 ثبحال حيةالص به تناط الذي وه هونكل عامة، ةيعرفملا موالعلو لومالع ههذ طريق سيضيئ الذي هو النفس علم
 .للدماغ كوظيفة الذهن في والحسم
 المعرفية، لوم لعبا يسمى ما داخل والفلسفة فسالن معل بين المواجهة عودة في يتمثل واألخير، الثالث كالاإلش

 ذخأو ةميالقد هاتاابحس يةتصف لواتح philosophie de l’ésprit الذهن فلسفة خالل ومن الفلسفة أصبحت حيث
 .نفسلا علم  من ثأرها
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