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I- أسس علم النفس المعرفيFoundations of Cognitive Psychology

Cognitive Psychologyعــلم النــفس المعرفي والعلوم المــعرفية -2 and Cognitive Science

أو)هنيةالذالعملياتدراسةفيتشتركالتيالمعرفيةالعلوممنفرعاالمعرفيالنفسعلميعتبر♦

.(الذهنيةالوظائف

فيالبحثانتقالإلىالذهندراسةفيالنفسعلماءاعتمدهاالتيالمختلفةالمقارباتقصورأدى♦

قريبةتخصصات(المعرفي)النفسعلمجانبإلىيضمأوسعحقلإلىالذهنيةالسيرورات

والذكاءPhilosophyوالفلسفةLinguisticsواللسانياتAnthropologyكاألنتروبولوجيا

.Neuroscienceالعصبيةوالعلوم(AI)االصطناعي



كلليلتحيستدعيالذهناشتغالوتفسيرفهمأنتبينأنبعدالمعرفيةالعلومإلىالحاجةظهرت◄

،(الرياضيةأو)الحاسوبيةو،اإلبستمولوجيةو،اللغويةو،الثقافية)تمظهراته

.(السيكولوجيةوNeurobiologicalالعصبيولوجيةو

:مختلفةزوايامنالذهنفهمإلىترميالمختلفةالمقارباتهذه█

.لجسدواالذهنبيناالرتباطاتإلىإضافةالذهن،فهمفياألخرىالعلومجهودالذهنفلسفةتفحص♦

.الذهنيالنشاطتسندالتيالفيزيولوجيةالبنياتفيالعصبيةالعلومتبحث♦

.مختلفةثقافاتفيالذهنيةالبنياتاألنتروبولوجياتستكشف♦

.اإلنسانبهايقومالتيالذكيةاألنشطةمحاكاةاالصطناعيالذكاءيحاول♦

.اإلنسانيالذهنفياللغةدورفهمإلىاللسانياتتسعى♦

.اإلنسانلدىCognitionالمعرفيةأوالذهنيةالسيرورات-المعرفي–النفسعلميدرس♦



مصطلحيحيلالو.للذهنInterdisciplinaryالبيمبحثيةالعلميةالدراسةهيالمعرفيةالعلوم◄◄

فالعلومثمومن.مشتركموضوععلىوعملهاتقاطعاتهاإلىبلالمباحث،هذهمجموعإلىالمعرفيةالعلوم

.الذهناشتغالوفهمتحليلفيمختلفةتخصصاتمنباحثونفيهيتعاونمجهودهيالمعرفية

Cognitiveالمعرفيةالعلومتضم▐ scienceفةوالفلس،(المعرفي)النفسعلمأهمها،مختلفةتخصصات

Philosophy،واللسانياتLinguistics،واألنتروبولوجياAnthropology،والذكاء

Artificialاالصطناعي Intelligence،العصبيةوالعلومNeuroscience.

هذاعمليةكيففهمأنإذالذهن؛تعقيدإلىيعزىالقريبةالتخصصاتبعضعلىالنفسعلمانفتاح◄

.مختلفةعلومتعاونتقتضياألخير

.اإلنسانذهنفييجريلماتفصيالأكثربرؤيةالمعرفيةالعلومسمحت◄



.(Miller ،2003)التي تتشكل منها العلوم المعرفيةالرئيسيةالمباحث( 1)شكل 



Philosophyلسفةـــــالف

التييفيةالكأو،والجسدالذهنبينالعالقةمسألةهناك،الذهنفلسفةتتناولهاالتيالقضايابينمن▐

Mentalالذهنيةأوالسيكولوجيةالخواصبهاترتبط PropertiesالفيزيائيةبالخواصPhysical

properties.

اإلنساني،الذهنفحصمشاكلتحصرفهي؛المعرفيةالعلومفيأساسيةبمهمةالذهنفلسفةتضطلع◄

يةالذهنالسيروراتفيجديدةبحثخطوطوتقترحالمعرفية،الشتغالالمقترحةنماذجالوتنتقد

(Garfield،1995،فيFriedenbergوSilverman،2006).

وتبحث.المعرفيةاألنشطةلفهمتستعملالتيالمفهوميةاألطرواتساقصحةتقييمفيالذهنفلسفةسهمت◄

.بينهافيماوالعالقاتالمعرفيةالعلومتدرسهاالتيالمجردةالبنياتطبيعةفيأيضا

إسهـــامـــات الـــعــلوم الـــمــعرفية في فهم الذهن اإلنســاني



:التاليالجدولفيوالجسدالذهنبينالعالقةKitzis(2002)كيتزيساختصر▐

المكون الذهنياتجاه السببيةيالمكون الفيزيائأسماء النظرياتفئة النظريات

األحاديةالنزعة 

Monism

ذهن--Idealism/Solipsim(الذاتوية)النزعة المثالية

--جسدPhysicalismالنزعة الفيزيائية

الثنائيةالنزعة 

Dualism

Classicalالنزعة الثنائية الكالسيكية Dualism ذهنجسد

ذهن-جسدParallelismنزعة التوازي

ذهنجسدEpiphenominalismنزعة الظاهرة المصاحبة

ذهنجسدInteractionismالنزعة التفاعلية

Kitzis, 2002))النظريات التي قاربت العالقة بين الذهن والجسد ( 1)جدول 



Gilbertريلجلبرتانتقد▐ Ryle(1949)الدماغمكوناتأحدليسالذهنأنواعتبر،الثنائيةالنزعة،

لىعقبلمنيتعرفلم-شخصزيارةمثالقدمذلكيوضحولكي.ومنظممتسقككليعمالنأنهمابل

عنسيسألأنهغيرالمختلفة،واألقسامالجامعيالحيالشخصهذايزورفقد.كبيرةجامعةل-الجامعة

تالبناياهذهكلبل،البناياتهذهمنأياليستالجامعة:لهويقالالجامعة؟،هيأين:ويقولالجامعة،

.بينهافيماالمقترنة

Andyكالركأندياعتبر▐ Clarck(2001)الذهنكانفإذاالذهن،عنشيءبأيتخبرناالالثنائيةبأن

إذن؟هوفمافيزيائيا،وليسالدماغهوليس

.ماديغيربأنهبالقولاالكتفاءويتمالمسألة،هذهيلفمطبقاصمتاأنوجد

.بالفيزيائيالذهنيارتباطبينهاومنأخرى،مشاكلالثنائيةالنزعةتواجه◄◄

Brainيةالدماغاإلصاباتتأثيرفيبالدماغالذهنارتباطأو،الفيزيائيفيالذهنياندماجيتمظهر♦
lesionsاللغةكاضطراب،المعرفيةالوظائفعلىLanguage disorderدماغيةإصاباتعنالناتج.



Gilbertريلجلبرت♦ Ryle

Johnسرلجون♦ searle

Danielدينيتدانيال♦ Dennett

Philosophers of mindأبرز فالسفة الذهن



Davidشالمرسدفيد♦ Chalmers

Thomasناجلتوماس♦ Nagel

Andyكالركنديأ♦ Clarck



Linguisticsاللسانيات

:فيتبحثإذة،اللغتدرس

،(األصواتطبيعةدراسة)phonologyالصواتة♦

،(النحوأوالكلماتتنظيمقواعد)syntaxالتراكيب♦

،(الكلماتمعاني)Semanticsالداللية♦

لالتواصأو،االجتماعيةالحياةفياللغةبهاتستعملالتيالكيفيةدراسة)Pragmaticsيةالتداول♦

.(اللغوي

Cognitiveالمعرفيةاللسانياتسعىت▐ linguisticsالذهنفياللسنيةالمعارفتمثيلكيفيةفهملىإ،

.نللذهاألخرىوالمظاهراألخرىالذهنيةبالتمثالتارتباطهاصيغوواستعمالها،اكتسابهاوكيفية



إكراهاتتكشفةاللسنيالمعرفةأنإذ،المعرفيةالعلومفيالباحثيناللسانياتفياألبحاثنتائجتوجه▐

.(والحاسوب)اإلنسانلدىالمعلوماتمعالجةنظامإليهيستندالذيالرمزيالنظام

Noamشومسكينعوم♦ Chomsky

Stevenبنكرستيفن♦ Pinker

Linguistsعلماء اللسانيات أبرز



Artificial Intelligenceي الذكاء االصطناع

االصطناعي؟الذكاءهوما

Marvinمنسكيمرفينعرف♦ Minskyاآلالتنجعلأنمنيمكنناالذيالعلم"بأنهاالصطناعيالذكاء

."اإلنسانبهاقاملوالذكاءإلىتحتاجبأفعالتقوم

Basilبالكويلباسيلاعتبر♦ Blackwell(1990)برامجتطويريحاول"االصطناعيالذكاءأن

."معقدةمعرفيةمهماتإنجازتستطيعحاسوبية



اتمهمإنجازمنالمعلوماتمعالجةنظامبهايتمكنالتيالكيفيةفهمإلىاالصطناعيالذكاءيهدف▐

بعضإنجازأثناءالمعرفيالنظاميعالجهاالتي(ومقاسهاوتنظيمهابنيتها،)التمثالتونوع،التعقيدمتفاوتة

.المهمات

اإلنسان،)الحيةالكائناتبهاتنجزالتيالكيفيةتحاكيذكيةأنظمةاالصطناعيالذكاءعلماءيصمم◄

.التعقيدمتفاوتةمهمات(األخرىوالعضويات

االختالفات بين الذكاء الطبيعي و الذكاء االصطناعي▐

المعطياتعدةقاكتعديلوإصالحها،االصطناعيةالذكيةاألنظمةفيبرنامجتعثرأسبابتحديديمكنبينما

سيروراتأوالمدى،البعيدةالذاكرةتعديلالمعرفيالنفسعالميستطيعالالمعلومات؛معالجةإجراءاتأو

.المعرفيالنظاماشتغالعلىذلكتأثيريعرفلكيالمعالجة



-المعرفي–التأثير المتبادل بين الذكاء االصطناعي وعلم النفس ▐

الذكاءعلماءهايقترحالتيالنماذجإلىاستنادااإلنسانيةالمعرفيةوتفسرتصفنماذجالنفسعلماءيضع

المبحوثينمنالنفسعلماءيجمعهاالتيبالمعطياتاالصطناعيالذكاءفيالباحثونويستعين؛االصطناعي

.اآلدميين



computer-visionحاسوبيةبصريةأنظمةتصميم♦ systemsعنداألشخاصعلىبالتعرفسمحت

...الحدوديةعابربالماألمنيةالحواجزفيمرورهم

.الخطيرةأوالصعبةالمهماتبعضالصناعة،ميدانفياآللي،اإلنسانينجز♦

بعض تطبيقات الذكاء االصطناعي



Johnماكارثيجون♦ McCarthy

Claudeشانونكلود♦ Shannon

Marvinمنسكيمرفين♦ Minsky

Artificialأبرز الباحثين في الذكاء االصطناعي  intelligence researchers



Herbertسيمونهربرت♦ Simon

Allenنويلألن♦ Newell



Cognitive Anthropology-المعرفية-األنتروبولوجيا

؟المعرفيةاألنتروبولوجياتدرسماذا

Humanةاإلنسانيالمعرفيةتدرس♦ cognitionعبرثقافيةأوثقافيةسياقاتفيcross-cultural

contextsبولوجياواألنترواللسانياتبينالتفاعلعنالمعرفيةاألنتروبولوجيانتجتوقد.ختلفةم

Socio-culturalوالثقافيةاالجتماعية Anthropology.

عنهادتتولالتيالثقافيةالسيروراتنمذجةإلىوترمي،الذهنيةالبنياتظهورسيرورةفيتبحث♦

قوىوتأثير،والثقافةالمعرفيةبيناالرتباطاتتتناولذلك،إلىباإلضافةو.المعرفيةاإلواليات

Selectionاالنتقاء forcesاليومنمتلكهاالتيالمعرفيةالبنياتتشكلفيأسالفنالدى.



Socialتلفةمخوثقافيةاجتماعيةسياقاتفيالذهنيةسيروراتالالمعرفيةاألنتروبولوجيادرست◄◄

and Cultural Contexts.التفييئووالتذكرالتفكيرفيالفروقاتالمعرفياألنتروبولوجييحللفقد،

.ةختلفمثقافاتفي...الجنسينبينالمعرفيةوالفروقاتواللغة



Wardغودنوفوارد♦ Goodenough

Floydلونسببوريفلويد♦ Lounsbury

Royداندرادروي♦ Goodwin D'Andrade

Cognitive Anthropologyأبرز الباحثين في األنتروبولوجيا المعرفية  Researchers



Neuroscienceالعلوم العصبية

العصبية؟العلومتدرسماذا

درستإذ،المعرفيةفيتتدخلالتيالفيزيولوجيةلسيروراتاNeuroscienceاألعصابملوعفحصت♦

.العصبيالجهازfunctionsووظائفstructuresاتبني

الدعامةويتناول،العصبيالمستوىعلىالذهنيةاألحداثNeuroscientistاألعصابعالميصف♦

.الذهنيةsoftwareالبرمجيةخاللهامنتجريالتيالبيولوجيةhardwareالماديةالبنيةأوالمادية،



معويتكيفينموالدماغأنتبينوقد.الذهندعامةهوالدماغأنمسلمةمنالعصبيةالعلومتنطلق♦

Cerebralالدماغمطواعية)لهايتعرضالتياإلصابات Plasticity)،إنباتهاأوالمحوراتنموكتجدد

Axon Sprouting.

فيالبدءفييالعصبالجهازنموويتمثلاإلنساني؛الذهنفيتحصلالتيالتغيراتفيالدماغنمويسهم♦

ماإلىاألولىالسنةنهايةفيويصل،الوالدةعندغراما350حواليالرضيعدماغوزنيبلغإذوزنه،

.غرام1400الرشدفيوزنهمتوسطويبلغ،غرام1000منيقرب



.العصبيةالخاليابينconnexionsاالقتراناتونموتشكلفيأيضايتجسداإلنسانيالدماغنمو♦

نمو وزن الدماغ لدى الذكر واألنثى في مراحل عمرية مختلفة( 2)جدول 



وزن الدماغ ونسبة وزن الدماغ من وزن الجسم لدى كائنات حية مختلفة( 3)جدول 



الخط الزمني لتطور الدماغ اإلنساني( 2)شكل 



مستويات وصف الدماغ اإلنساني▐

:مختلفةمستوياتعلىاإلنسانيالدماغالعصبيةالعلومتصف

،Neuronالعصبونبنية♦

Synapticالمشبكيالنقل♦ transmissionالعصبوناتبين،

،العصبوناتمنمجموعاتنشاطشكل♦

.المختلفةالدماغيةالباحاتبينالعالقات♦

.المعرفيةالسيروراتفيأكثريتدخلالذيالمستوىبعديتضحلم◄◄



(الخلية العصبية)بنية العصبون ( 3)شكل 



نوعا50منوأكثر،الدماغيةللباحاتمختلفةوظيفة150حواليالعصبيةالعلومفياألبحاثاكتشفت♦

.neurotransmittersعصبيناقل100حواليإلىإضافة،العصبيةالخاليامن

خالياوهيClaustrumالعائقفيالعصبيةالخاليامنجديدنوعاكتشافجرى2018سنةفي♦

giantضخمةعصبية neuronsالوعيعنمسؤولةأنهاويعتقداإلنسان،بهايختص.

مشاريع البحث الحالية في العلوم العصبيةمن بين ▐

humanالدماغفيالعصبيةالخاليابيناالقتراناتتحديدمشروع♦ connectome project...

بعض اكتشافات العلوم العصبية▐



في الدماغ اإلنسانيClaustrumموضع العائق( 4)شكل 



Antonioدامسيوأنتونيو♦ Damasio

Ericكاندلإيرك♦ Kandel

Michaelكازانغاميكاييل♦ Gazzaniga

 Neuroscientistsأبرز علماء األعصاب



Robertسابلسكيروبرت♦ Sapolsky

Paulغرناردبول♦ Greenard

Jean-Pierreشانجوبييرجون♦ Changeux



التخصصات البينية في العلوم المعرفية▐

Computationalالحاسوبيةاللسانيات♦ linguistics:للغةالحاسوبيةالنمذجةتتناول.

.لغةالوفهمإنتاجتتيحالتيالعصبيةالبنياتفيتبحث:Neurolinguisticsالعصبيةاللسانيات♦

.ةاللغوفهمبإنتاجتسمحالتيالذهنيةالسيروراتيدرس:Psycholinguisticsاللسانيالنفسعلم♦

Cognitiveالمعرفيةالعصبيةالعلوم♦ Neuroscience:أوللمعرفيةالبيولوجيةاألسستفحص

.الدماغفيالمعرفيةالوظائفموضعة



فيدخلتتالتيالذهنيةللسيروراتأفضلفهمإلىالمعرفيةللعلومالمشتركالجهدهذاأفضى◄◄

عنعطياتالمتوزعأيضايكشفلكنه؛(البيئةأو)والخارجي(الذهنأو)الداخليالعالمينبينالتبادالت

.مختلفةتخصصاتبينالذهن


