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   قضايا علم النفس الكبرى

 عبد الرحيم تمحريد.

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 تطوان -جامعة عبد الملك السعدي

 

"قضيييييييية علم النفى الكبلع في العايييييييليتين ارخيلتين من القلن  :لو جاز تعديل عنوان هذه المقالة لقلنا      

ذلك أن القضيييييية الكبلع التي لىت عل  هذه   ،"لينمن القلن الواحد والعاييييي لَيَْين  العايييييلين والعايييييليتين ارو

 le"النزعيييية المعلفييييية"  نعييييتَ  لييييدلجيييية أن البعح ألل  بح     ؛ La cognitionهي المعلفيييييةالملحليييية 

cognitivisme ب"الحقبة المعلفية" العصييلَ بعٌح آَخل  صيي َ و، وعل  الملحلة المذكولة L’ère cognitive 

من ت نعتا داال عل  ما أحدثته المعلفية صيييييييبحفلقد أ ،La révolution cognitiveأما عبالة الثولة المعلفية

علم ك مجاالت أخلع في العلوم اإلنسيييانية واالجتماعية،في ثم ما أصيييابت به من عدوع  في علم النفى،تىيلات 

هذه دالة عل  وال نحتاج إل  ذكل أسييييماء أخلع  .اوغيله ،كعلم االجتماعو ،الَمَلضيييييالنفى  وعلمنفى اللفل 

 .La vague cognitive"الموجة المعلفية" تسمية: علم النفى مثلصولات والمناهج في التالحلكة التي قلبت 

ية الجديدة عل  المسيييييييتوع النظلي أي  يمكن اختزال   ال ومع كل هذا،     علم النفى في هذه النزعة االمبليال

سلعان ما سيؤدي تلول نظلي آخل أكثل جدة  جديدة، نظلية"ة صيحَ تكون مجلد "أن رنها ال تعدو  المعلفية،

حضال والبد من است .اوغيله واإلنسانية، ةوالفلو يديمثلما حصل للبنيوية والسلوكية  إل  إلجاعها إل  الخل ،

 وتيالاته ومناهجه. وميادينه، وقضاياه، اللابع المتعدد لعلم النفى،

 فلم يعد العلماء والمؤلخون ؛حيث التىيل مللد ن بينها علم النفى،وم هذا بأمل جديد في كل العلوم،وليى     

بعد  بل في الماضيييي،الحال ن يتحدثون عن تلول هذا العلم بعد لبع قلن من الزمان كما كا ،بسيييتمولوجيونواإل

وودولث  كما أاييييييال إل  ذلك موليكسييييييون وأيضييييييا  ،وارده  بعد كل خمى سيييييينوات كل عاييييييل سيييييينوات،

Woodworth   لك  ؛ مدالى علم النفى المعاصيييييييلةمؤل يادين علم النفذ يد رن م جد مة التلول والت ى دائ

واقتحام مجاالت جديدة تهم العالج والتلبية والاىل والمنظمات المهنية واللياضية والعدالة والسياسة  ،والحلكة

  1.الخ والفن، والزوجيةوالتسوي  والحلب والعالقات ارسلية 

 ضوع "قضايا علم النفى الكبلع"، هناك عدة مداخل :لمقالبة هذا المو      

والح  أن أحد  منها اسيييتقلاء أهم الكتب التي أثلت في مسيييال تاليخ علم النفى وغيلت وجهه واهتماماته.-1   

باحثين باودن( ال باتلل  به إل  ه)مولن تلول وازدهال علم النفى(  من الواليات المتحدة ارمليكية )توم  ذا انت

والذي  "،2ماذا نفعل؟(. كي  نفكل؟ )من نحن؟كتابا في علم النفى  50المدخل، وأل  كتابا يحمل عنوان "أهم 

  :أن نستخلص منه هذه القضايا في التبال بالكتب ومؤلفيها يمكن

تقديل  (،علم نفى)لوبلت بولتونمهالات الناى  الخو  )جافين دي بيكل(، فهم اللبيعة اإلنسانية )ألفلد أدلل(،

يل الحياة دل يفيد دي بيلنز(،د) الاييييعول باللضييييا ،(لوان بليزنداين) والمخ ارنثويالمخ  الذات )ناثانيل بلاند(،

 (،المعن  من الحياة )فكتول فلانكل ،أبعاد الاخصية )هانز إيزنك( )ألبلت إليى ولوبلت إيه هالبل(، العقالنية

أنا عل  ما يلام وأنت  )جون إم جوتمان(، إنجاح الزواج )دانييل جولمان(، الذكاء الوجداني )فلويد(، ارحالم

                                                           
 ما بعدها.و 93ص ،2014ملبعة الخليج العلبي، ،تلوان التيالات والميادين، -1علم النفى  ،عبد اللحيم تمحلي 1 

Cf  aussi Jacques Lecomte, Grandes notions de la psychologie, Paris, Dunod, 2017 (2ème édition) 
 .2012 مكتبة جليل، اللياح، التلجمة العلبية، ماذا نفعل؟(، كتابا في علم النفى )من نحن؟ كي  نفكل؟ 50أهم  ،باودون -توم باتلل - 2 
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هاليى(، يه  ما يلام )توماى إ ىة والتفكيل عند اللفل المؤمن الحقيقي )إليك هوفل(، عل   ياجي(، الل كي ل )ب

 .ن(السعادة الحقيقية )مالتن سليجما )ب.إ .سكنل(، ما ولاء الحلية والكلامة )كالل لوجلز(، نصيل اخصا

عل  اللغم من أن هذه الالئحة التي انتقينا منها أهم الموضيييييييوعات التي تفلح ذاتها بقوة في علم النفى و     

 ،"في نفسييييييه ايييييييء من حت "إال أن المؤل  ما زال  -2007علما بأن هذا الكتاب ألفه صيييييياحبه عام  -اللاهن

 ،هم جذول التمييز العنصييلي رلبولتي منها ما ؛لخمسييين عمال كالسيييكيا في علم النفى وأضييا  قائمة أخلع،

  الموت وقل والعالج المعلفي لالضيييييييللابات االنفعالية آللون بك، وتأثيل التوقع في الفعل رلبلت باندولا،

 امازيو،د االنفعال والعقل والدماغ اإلنسييياني رنلونيوو لجون بولبي،سيييلوك تعل  اللفل بارم و إللنسيييت بيكل،

ليك والهلوب من الحلية والخضييييوع للنظم الفااييييية إل ع عن ارخلاء لليون فسييييتنجل،والتنافل المعلفي والدفا

حث في الذاكلة البو كلينبلج وكلسييتين بادسييكي، لدونيتىييل اإلحسيياى بتىييل التفكيل و العقل المزاجو ،فلوم

 والوجه اإلنسيييياني الحب واإللادة للولو ماي،و لكونلاد لولنز،العدوان و وانبثاق علم جديد للعقل إلليك كاندل،

 3للمقاولة لدوجالى ماك جليجول...

 

 (علم النفى مهدهم القضيييييايا التي تعالجها الكتب اركاديمية الجامعية في الىلب ارولبي )روهناك مدخل -2    

كما تعالج المؤلفات من  والتي يدلسيييييييها اللالب ويبحثون فيها. ،)مولن االزدهال والتلول( والىلب ارمليكي

ي ومن ارمثلة الت في هذا العلم. )أو ما يعل  بالمسييييلد( حصيييياء البيبليوغلافياإلالدلاسييييات الوثائقية وصيييين  

 ها:قدمَ ن  أن  يمكن

ملفا خاصييا عن "ارسييئلة  2009التي ناييلت عام  Perspectives on Psychological Scienceمجلة  2-1

ستدعت لذلك عالين عالما سيكولوجيا ماهولا ليقدموا ما يبدو  -كل واحد في ميدانه-الكبلع في علم النفى" وا

 منها: 4موضوعا لَ اَ عَ  يةَ تم اإلبقاء عل  ثمان وبعد الفلز، له أنه يمثل التحديات المستقبلية الكبلع لمادته.

 ؛ لفكل والدماغما يلبل بين ا 

 .وماله عالقة بين الدماغ والنفى داخل إلال علم النفى العصبي المناعي 

 والتفكيل. اإلدلاك واالنفعاالت وجية هي:لوالئحة بالحاالت العقلية ارساسية من وجهة نظل فينومينو 

 : مثل موضوعاتعل   لكونتجاك في حين لكز  2-2

 الحلية والحتمية،•

 واالختالفات بين اإلنسان والحيوان،التاابهات و•

 5أدوال العقل واالنفعاالت.و•

التيالات الكبلع في علم النفى الحديث والمعاصيييييييل " :في كتابهما يران سيييييييير  نيكوو و لودو يك أما  3-2

 التيالات الكبلع التي دلساها هي: إن  ف "،)تاليخ وثائقي لألنساق والمدالى السيكولوجية(

 ،(تيتشنرو - ونتالبنيوية ) -

                                                           
 343-333الملجع الساب ،ص ص - 3 

 
4 - Jean François Dortier, les prochaines grandes questions de la psychologie, le cercle psy, article modifié le 
15/06/2011. 
- Jacques Lecomte, Grandes notions de la psychologie, Paris, Dunod, 2017 
5- Serge Nicolas et Ludovic Ferrand, Des grands courants de la psychologie moderne et contemporaine, De Boeck 
Supérieur, 2009. 
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 ،(ديويجيمس والوظيفية ) -

 ،)واطسون وسكينر( السلوكية -

 ،كوهلر(يلس وهنفر)ا الجاتالتية -

 ،) رويد( التحليل النفسي -

 .(ونيسرميلر المعلفية ) -

 

قام  الذيو عناوين الكتب في علم النفى والعلوم الملتبلة به، خالل العايييلين سييينة ارخيلة، إحصييياء   أما– 2-4

لوم المتصلة ( للملبوعات في علم النفى والعPsyclit) به أكبل فهلست محفظ بالحاسوب عل  المستوع العالمي

 ا يلي:م  بها ، فلقد أسفل عَ 

 انتقل من عالين أل  عنوان إل  ألبعين أل  عنوان. عدد عناوين الكتب والمجالت في علم النفى، -

 .%2ة بوذلك بنس ئة عنوان إل  أل  عنوان فقل،امانتقل من خمس عدد عناوين الكتب والمجالت في علم النفى، -

 ،(42338)ملبوعاً  وثالثين يةئة وثماناماً وثالثاثنين وألبعين ألفإل   وصييييييل عدد الملبوعات ،1994في عام  -

/ من 20حصيية ارسييد بنسييبة ل إال أن قلاعين فقل تمكنا من ني فئة. 157نظمها بنك المعلومات والمعليات في 

 الملبوعات ، منها:

   مة( مج  لج  ات اج  لو فقدان البصييييلكالفيزيائية ) صبالمعن  العام الذي يتضييييمن النقائ قلاع علم النفى الملضييييي

 االضللابات العقلية.و

 6دمان الكحول، والجليمة(ماكالت إ ةى الصحة والوقاية )خاصعلم نف. 

 في مؤلفات، أخلع سنجد أن الموضوعات عموما هي: -2-5

 ،اإلدمان )بمختل  أنواعه، المخدل، الجنى، االنتلنيت...(•

 ن(، والتعلمات )واستلاتجيتها لدع المتعلمي•

 ،فكال...(واالتجاهات )نحو الناى واراياء و ار•

 والمعلفة )وعالقتها بالدماغ والعالفة والمجتمع...(، •

 ،( اضللاباتهالولاتها ويو الهويات )كيفيات بنائها، وس •

 ،في مختل  الميادين وأنواع العوامل...()والتحفيز •

 وعالجاتها...(، النفسية والعقلية )عواملها ومظاهلهاواالضللابات  •

 والهويات الجنسية والصحة النفسية. الجنسانيةو •

 القضايا الكبلع في علم النفى. نحتاج إل  إزالة اللبى عن بعح العناصل الخاصة بهذه بعد هذا،    

                                                           
6 Alain Lieury, la psychologie est elle une sciences, Pans, Flammarion, 1997, pp 9 a 35, cite in : URL: 
https://www.cairn.info/la-psychologie-est-elle-une-science-9782080355287-page9.htm 
Par exemple : André Didier Jean, Psychologie cognitive, De Boeck, 2019. 

https://www.cairn.info/la-psychologie-est-elle-une-science-9782080355287-page9.htm
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هي التي تأخذ ارلباب ولكنها تتداخل مع موجة العلوم  )علم النفى المعلفي( صيييييييحيم أن الموجة المعلفية،    

 .Neuropsychologieمع علم النفى العصبي  ارخصوعل   Neurosciencesالعصبية 

ا (Psychologie cognitiveعلم النفى المعلفي ) العنصل ارول،فأما َعن  تىل بها الذي يدلى الكيفية التي ي

ا وم معالفنا عل  إدلاكنا، تأثيل وما وماذا يجلي داخل الدماغ عندما نالحظ العالم من حولنا، الفكل اإلنسييييييياني،

لنفى المتخصييصيية في علم ا –دت له بعح المواقع فل  ت فيه كتب وأ  ل  فَ قد أ  فوكي  نسييتدل عقليا... أنواع الذاكلة،

ع والتي تتوز صفحات تنال فيها مؤلفات علم النفى المعلفي، ،Uni thèqueهو مواقع  -عامة والصحة أساسا

 يمكن أن نجملها في: بين مجاالت عديدة،

 7الذاكلة والنجاح المدلسي.•

 8اضللاب اختالل الوظيفة المعلفية وإفلال الناال الحلكي.•

 9الكفايات العالفية.•

 10ىة(الل الوعي، االنفعال، )الذاكلة، ووظائفه مكوناته، علمه، الدماغ:•

 11واإلثالة المعلفية لدع الايوخ. ناقصي القدلات العقلية،الاضللابات السلوك لدع اراخاص •

 12وكي  نفهم اضللاباتهم الحسية والذاتية؟ ،ديونالتوح  كي  يفكل اراخاص •

 "النفى المعلفي"فهو متداخل مع علم  (Neuropsychologieعلم النفى العصييبي )العنصييل الثاني  عنأما و  

دت لفلهلم  ون، الذي سييييب  "علم النفى الفسيييييولوجي"ومع فلع قديم من فلوع علم النفى هو  )كموجة جديدة(،

يدخل و أن أبدع فيه كتابه الذي جعل علم النفى يدخل في مصيييييا  العلوم ويىادل سييييياحة الفلسيييييفة والميتافزيقا،

 أن فسيولوجيا الدماغ تحتل الصدالة داخل علم النفى الفسيولوجي. والاك المختبل التجليبي.

 )علم النفى العصبي(: من الموضوعات التي عالجها هذا العنصل الثاني

 13والسيلولات العليا للتفكيل.ارسى العصبية لالاعول •

 14بيولوجية الاعول: اعول الجسد والدماغ.•

 15.لالنفعاالت اإلكلينيكيالعصبي علم النفى العصبي •

 16سللة النوم وارحالم.•

 موقع علم النفى العصبي في اللب العقلي.•

                                                           
7 Alain Lieury, Mémoire et réussite scolaire, Dunod, 2020 (4eme Edition) 
Stanislas Dehaene, Les sciences au chevet de l’école, Odile Jacob, 2019. 
8 Fanny Ayanouglou et Céline Alcaraz, TDAH des enfants et adolescents ( l’apport des thérapies cognitives et 
comportementales), Ed. Tom Pousse, 2020. 
9 Moira Mikolajczak et al. , Les compétences émotionnelles, Dunod, 2020. (2eme Ed.) 
10- Lionel Naccache, Parlez-vous cerveau? Odile Jacob, 2020. 
- Joel Daphna et Luba Vikhanski, Le cerveau a-t-il un sexe ? Albin Michel, 2020. 
- Pascale Toscani, Comprendre le cerveau de son enfant, Hatier, 2019. 
11  Cyrielle Richard, Savoir pour guérir : les troubles du comportement chez les personnes déficientes intellectuelles, 
Ellipses, 2019. 
12  Nathalie Barabe, Troubles sensoriels et subjectivation chez les personnes autistes, l’Harmattan, 2019. 
13  Laurence Greenman, Fondations neurologiques de l’inconscient et des processus de réflexion supérieur, éd. 
Omniscriptum, 2020. 
14  Ravikumar Kurup, Conscience du corps et du cerveau : la biologie de la conscience, éd. Omniscriptum, 2020. 
15  Julie Péron, Neuropsychologie clinique des émotions, éd. Dunod.  
16  Matthew Walker, Pourquoi nous dormons : le pouvoir du sommeil et des rêves, ed. Pocket, 2020. 
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إن االسييتنتاج الذي نخلج به هو أن القضييايا الكبلع في علم النفى بصيييىة الملل  لم تعد كذلك كما كانت        

 ي انبثقت داخله.نظلا للتخصييييصييييات التي علفها هذا العلم والتيالات والمدالى الت (،19في الماضييييي )القلن 

ى علم النفع داخل علم النفى السييييليلي )اإلكلينيكي( وهكذا أصييييبم الحديث الجديد هو: ما هي القضييييايا الكبل

ضي؟ ما هي القضايا الكبلع داخل علم نفى الاىل والمنظمات؟ وما هي القضايا الكبلع داخل علم النفى لَ المَ 

يا ا يا الكبلع داخل علم النفى التلبوي؟ ولكبلع داخل علم النفى المعلفي؟ وما هي القضييييييييا ما هي القضييييييييا

 الخ االجتماعي؟

قد تحولت من إلال لبحث موضيييييييوعات  cognitivisme ومع ذلك، يمكن االعتلا  بأن النزعة المعلفية    

 )ارناييييييلة اإلدلاكية والتعلمات والذاكلة وكيفيات التمثل اللمزي وحل الماييييييكالت، آليات اكتسيييييياب المعال 

واآلالت، إل   17م في نمو المعال  وصيييانتها واسييتخدامها لدع العضييوياتسييه  فاعليات ت  إل   اللىة...(ومسييائل 

ابسييتمولوجي اييمل علوما أخلع وهيمن عليها مثل: علم النفى االجتماعي وعلم نفى اللفل وعلم النفى موق  

ل وعلم النفى الثقافي )أعما (ةوعلم النفى الصييحة )المناع ضييي )التوحد والفصييام( وعلم النفى الالاييعول،لَ المَ 

 18(.وبرونر  يكوتسكي

 علم النفى، مثل:كما يمكن التصليم بأن قضايا جديدة فلضت نفسها عل       

نفى التلل  واإللهاب )بفعل ارحداث التي يعلفها العالم في موضييوع التلل  الديني واإللهاب الدولي علم •

 داعش(.ما يسم  بالدولة اإلسالمية في العلاق والاام أي سبتمبل وظهول  14مع تفجيلات 

ضيييييىل  الجماهيل تحتوكي  تهيج  علم النفى السيييييياسيييييي )لفهم كي  يصيييييعد زعماء وكي  يسيييييقل آخلون،•

 (وكي  تنهال... ،اإليديولوجيات

التحوالت و ،(الجندلالنوع )عن حقوق  فاعوالد علم النفى الهويات الجنسييييية )بفعل حلكات التحلل النسييييائية،•

 وتاليع الزواج المثلي وتبني ارلفال داخله( الجنسية لبعح الذكول،

ية الع  لادأي اآلليات المتحكمة في إعلم النفى الديني )•  ة،صيييييييابية االعتقاد، وعالقة الدين بارملاح النفسييييييي

 والصييييالة ودولها ،في العالم المسيييييحي والعالم االسييييالمي وآليات التحول الديني واإليمان والتفاؤل والتايييياؤم،

 والتصو  وعالقته باللضا واللمأنينة ...( العالجي،

ج بالفن، والعال بالموسيق ، ، والعالج)دول التواصل الجيد، والحوال المنفتمالللق الجديدة في العالج النفسي •

 .، الخباللبيعة وخليل المياه( الحيوان، والعالجوالعالج بالقلاءة، والعالج بامتالك 

، إن الحيز المحدود الذي فلضيييييته هذه المسييييياحة هو الذي جعلنا نتوق  عن تعمي  التحليل واالكتفاء وختاما    

 .في بسل قضايا علم النفى الكبلع باإلاالات

 د.عبد الرحيم تمحري                                                              

 أستاذ علم النفس وعلوم التربية.                                                          

 

 

 

                                                           
17 Françoise Parot et Marc Richelle, Introduction a la psychologie – Histoire et méthodes, Paris, PDF, 1992, P.2020. 
18  Gaëtane Chapelle, psychologie : L’ère cognitive, in : revue des sciences Humaines, N 100, Décembre 1999, PP. 38-
39.  
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 د.عبد الرحيم تمحري

حاصل عل  دكتولاه الدولة في علم النفى تاذ باحث في علم النفى وعلوم التلبية. أس

من جامعة محمد الخامى باللبال. أستاذ جامعي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

مؤلفات ماتلكة، وعدة دلاسات  ةمؤلفات باكل فلدي، وست ةبتلوان. له عال

 .بالمجالت وعدة مقاالت بالجلائد

 

 


