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 عنعلى أساس من التحيز والتنميط  يتصرفوفإىل أف الناس قد  "تحيز الضمٍتال"األحباث حوؿ  تشَت
ويف الوقت الذي يدرس فيو علماء النفس يف ؾباؿ "اإلدراؾ االجتماعي الضمٍت" اؼبنتجات  .غَت قصد

وأشياء أخرى، فإف أكثر األحباث إاثرة االستهالكية واحًتاـ الذات واألطعمة والكحوؿ والقيم السياسية 
ا، مثل األمريكيُت من أصوؿ ة ركزت على التحيزات الضمنية ذباه أعضاء اعبماعات اؼبوصومة اجتماعي  وشهر 

احة أف النساء والرجاؿ ل أف فرانك يعتقد صر . على سبيل اؼبثاؿ، زبي  ]1[ يمإفريقية، والنساء، وؾبتمع اؼب
سواسية يف الكفاءة ابألعماؿ خارج اؼبنزؿ، وابلرغم من اعتقاده الصريح ابؼبساواة، فإنو قد يتصرؼ بعدة طرؽ 

الرجاؿ أكثر من  يفمتحيزة، من قبيل عدـ الثقة يف التغذية الراجعة من زميالتو يف العمل واؼبيل إىل توظ
أسباب سلوؾ فرانك  التحيز الضمٍت على أساس اعبنس أحدَ يكوف قد  !اؼبؤىالت النساء عندما يتساووف يف

  .التمييزي

(، مع إاثرة أسئلة 1زات الضمنية تزداد ابطراد )الفقرة إىل أف األحباث النفسية عن التحيّ  ذبدر اإلشارة
 .]2[( 4(، وأخالقية )الفقرة 3(، ومعرفية )الفقرة 2ميتافيزيقية )الفقرة 
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 :مقدمة: اتريخ اإلدراك االجتماعي الضمين ومقاييسه -1
 :اجملال اتريخ 1-1

 ال (The Nature of Prejudice) "طبيعة التحيز( "1954الرغم من أف كتاب ألبورت ) على
متمايزاتف  ؾبموعتافا للبحث النفسي حوؿ التحيز، فإف دراسة اإلدراؾ االجتماعي الضمٍت ؽبا يزاؿ شنثل ؿبك  

 علوماتالتمييز بُت معاعبة اؼب منحيث تنبع اجملموعة األوىل  ،]3[ ذور تتسماف نأمهما أكثر حداةةمن اعب
" اليت قاـ هبا علماء النفس اؼبعريف يف سبعينيات Automatic" و"التلقائية Controlled"اؼبتحكم هبا 

(، ففي حُت كاف يُعتقد أف Shiffrin & Schneider, 1977رين )على سبيل اؼبثاؿ: القرف العش
ذات قدرة ؿبدودة، كاف يُنظر إىل العمليات ىي و  ،، وتتطلب االنتباهإراديةالعمليات اؼبتحكم هبا تتسم نأمها 

ا ويصعب كبحها التلقائية على أمها تنكشف دوف اغباجة إىل االنتباه، وأمها ذات قدرة غَت ؿبدودة تقريبً 
زمالئو خالؿ  عم Fazioوقد أظهر فازيو (. Payne & Gawronski, ; Bargh, طواعيًة )

على أف الدافع ؽبا إما أف يكوف العمليات  اإلدراؾ الضمٍت أف االذباىات قد تُفهم ؿعمل مبكر ومهم حو 
(، وبعد التعرض ألظباء Fazio, 1995) اؼبتحكم هبا أو التلقائية، فخالؿ مهمة "التهيئة التتابعية" لفازيو 

"أوقات  اصالفئات االجتماعية )مثل "اَلسود"، و"النساء"، اخل(، جرى قياس أوقات ردود فعل األشخ
االستجابة" على الكلمات النمطية )مثل "الكسل" أو "الرعاية"(. يستجيب الناس بشكل أسرع للمفاىيم 

أف معظم اغباالت اؼبشاركة يف مهمة التهيئة التتابعية كانت أسرع اؼبرتبطة ارتباطًا وةيًقا يف الذاكرة، كما 
". بيضاستجابة لكلمات مثل "كسوؿ" بعد التعرض "للسود" أسرع من استجابتهم للكلمة بعد التعرض "لل

الداللية، وقد   اؼبفاىيمأيخذ الباحثوف ىذا النمط بشكل قياسي لإلشارة إىل االرتباط التلقائي اؼبتحيز بُت 
ؼبفهـو األوسع اؼبتضمن يف ىذا البحث أف استجاابت اؼبشاركُت التلقائية يُعتقد أف تكوف "غَت ملوةة" كاف ا

 (.Amodio & Devine, 2009ابالستجاابت االسًتاتيجية أو اؼبتحكم هبا )

والالوعي، حيث  الوعيف تركيز التيار الثاين على ركز التيار األوؿ يف البحث على التلقائية، كا بينما
 ابستقالؿاغبكم والسلوؾ االجتماعي  يفأظهرت العديد من الدراسات أف الوعي بعمليات التنميط قد يؤةر 

 ;Devine, 1989; Devine & Monteith, 1999للمشاركُت ) جلةنسيب عن التصرفات اؼبس
Dovidio & Gaertner, 2004; Greenwald & Banaji, 1995; Banaji et al., 1993 .) 

 ;Jacoby & Dallas, 1981وقد كانت ىذه الدراسات متأةرة بنظرايت الذاكرة الضمنية، )مثل: 
Schacter, 1987لكل منوفًقا  "لالذباىات الضمنية"لي (؛ فبا أفضى إىل ظهور التعريف األص 

Greenwald & Banaji :نأمها 

https://faculty.washington.edu/caporaso/courses/203/readings/allport_Nature_of_prejudice.pdf
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/notes.html#note-3
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A/
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انية غَت ؿبددة )أو ؿبددة بشكل غَت دقيق( إةر ذبربة ماضية أدت إىل تعديل الشعور أو استبط آاثر
 (.1995:8الفكر أو الفعل ابلتفضيل أو عدـ التفضيل ذباه األمور االجتماعية )

يف  التحيز( يف أف 1986) Dovidio and Gaertnerالفكرة اؼبوجهة ىنا، كما ذكرىا  وتتمثل
يء خفي" خارج اإلدراؾ الواعي، وقد قادت ىذه الفكرة إىل تشكل نظرة عامة العامل اغبديث "مدفوع بش

مفادىا أف ما يصنع التحيَز الضمٍت ىو عدـ استعداد الشخص أو عدـ قدرتو على مالحظة ىذا التحيز، إال 
 (.1-3أف النتائج األخَتة شككت يف ىذه النظرة )انظر الفقرة 

 

 :املقاييس الضمنية 1-2
ا ا عن كل ما يشعر بو أو يفكر فيو، وال حىت عم  ف ما يقولو الشخص يعترب سبثياًل جيدً ابلضرورة أ ليس

يف القدرة  كمنؾ االجتماعي الضمٍت يسيفعلو، وشنكن القوؿ نأف التقدـ اعبوىري يف األحباث حوؿ اإلدرا
حوؿ س؟" أو على تقييم أفكار الناس ومشاعرىم وتصرفاهتم دوف سؤاؽبم بشكل مباشر "ماذا تعتقد/ تشعر 

 "ماذا ستفعل يف اؼبوقف ص؟".

أفكار الناس ومشاعرىم وتصرفاهتم  ّيمشنكن رؤية اؼبقاييس الضمنية على أمها األدوات اليت تُق وابلتايل،
بشكل غَت مباشر، وىو ما يعٍت عدـ االعتماد على "التقرير الذايت"، إال أف ىذا االستنتاج مبكر للغاية، 

الستطالع الذي يسأؿ اؼبشاركُت: "ما رأيك ابألشخاص ذوي البشرة السمراء؟" فعلى سبيل اؼبثاؿ، يُعد ا
استطالًعا صرزًنا ومباشرًا، دبعٌت أف حكم اؼبشاركُت يكوف إقرارًا صرزًنا، ابإلضافة إىل أف اؼبشارؾ ُيسأؿ 

يك مباشرًة عن اؼبوضوع الذي يشغل اىتماـ الباحثُت، ومع ذلك، فإف االستطالع الذي يسأؿ: "ما رأ
بدارنيل؟" )وىو اسم يشَت يف الصورة النمطية إىل شخص ذو بشرة ظبراء( يُعد استطالًعا صرزًنا ألف حكم 

لكنو يف الوقت نفسو غَت مباشر؛ ألف الباحث ىو من سيفسر ؿبتوى اغبكم  حة،اؼبشارؾ سجل صرا
شرة وغَت اؼبباشرة يُعد أمًرا )اذباىات اؼبشارؾ حنو العرؽ(، عالوة على ذلك، فإف التمييز بُت اؼبقاييس اؼببا

نسبي ا وليس مطلًقا، فحىت يف بعض اؼبقاييس اؼبباشرة مثل جرد الشخصية، قد ال يكوف اؼبشاركوف على دراية  
 كاملة ابؼبوضوع ؿبل الدراسة.

 & Gawronskiكلمة "ضمٍت" يف األدبيات يف أربعة أشياء متميزة على األقل )  تستخدـو 
Brannon, 2017( : )1الذي يُقاس بواسطة ؾبموعة متنوعة "االذباه الضمٍتػ "اء سيكولوجي فبيز ك( بن ،

، اليت تقيس آراء الناس "اؼبقاييس الضمنية"( ؾبموعة مًتابطة من األدوات تسمى 2) .من األدوات
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وقدرهتم على  ومشاعرىم بطريقة ؿبددة، )مثل طريقة القياس اليت تقلل من اعتماد األشخاص على االستبطاف
 ،"العمليات الضمنية"تسمى  والعاطفية( ؾبموعة من العمليات اؼبعرفية 3) .ستجابة بشكل اسًتاتيجي(اال

-( نوع من السلوؾ التقييمي 4) .ييساليت تؤةر يف استجاابت األشخاص على ؾبموعة متنوعة من اؼبقا
 الذي تثَته ظروؼ ؿبددة، مثل اغبمل اؼبعريف.  -كأحكاـ التصنيف

إف و (، ما مل يُذكر خالؼ ذلك، 4( و)2" ابؼبعٌت )ٍتؼ أستخدـ كلمة "ضمسو  دخل،يف ىذا اؼب
يُكوف رأاًي قاطًعا حوؿ طبيعة الظواىر اليت تقّيم اؼبقاييس  أحد مزااي ىذا النهج يتمثل يف أنو يسمح للمرء نأال  

 . ]4[الضمنية 

أساس اعبنس من خالؿ عدة أدوات  ىتقييم ربيزه الضمٍت عل كنلنعد إىل فرانك مرة أخرى، حيث شن
 ;Implicit Association Test( "IAT ـبتلفة، كالتهيئة التتابعية أو "اختبار الًتابط الضمٍت

Greenwald et al., 1998 ارات الضمنية شهرة، ويستخدـ  أكثر االختب اختبار الًتابط الضمٍت(. يُعد
كمقياس لوقت رد الفعل، وخالؿ االختبار القياسي، زناوؿ اؼبستجيب تصنيف الكلمات أو الصور إىل 

يف الصور التالية، ستكوف اإلجاابت الصحيحة يسار، و فئات نأسرع وقت فبكن، ونأقل قدر من األخطاء، 
 شنُت، يسار، شنُت.
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 .ونشرت ىنا مع اإلذف  http://projectimplicit.net حقوؽ الطبع والنشر ىي لػ  صبيع
 

فيها  حساب درجة االختبار من خالؿ مقارنة معدالت السرعة واػبطأ بُت التجارب اليت تتسق يتمو 
(، والتجارب اليت ال تتسق فيها اؼبفاىيم مع الصور 3و 1اؼبفاىيم مع الصور النمطية الشائعة )الصوراتف 

ؼبعظم اؼبشاركُت، فإنو سيكوف أسرع  ًقاإذا كاف فرانك مطاب لتايل،ابو (. 4و 2النمطية الشائعة )الصوراتف 
ة أكثر من التجارب غَت اؼبتسقة مع الصور وأقل ارتكااًب لألخطاء يف التجارب اؼبتسقة مع الصور النمطي

)كالربط بُت "ذكر"  بُت اؼبفاىيم يربطاؼبهنة"  -النمطية، ويف حُت أف ىذا االختبار حوؿ "اعبنس 
التقييم"،  -حوؿ "العرؽ  الًتابط الضمٍتاألخرى، مثل اختبار  الًتابط الضمٍتو"مهنة"(، فإف اختبارات 

 ورةاألخرى ص الًتابط الضمٍتالربط بُت "السود" و"السوء"(. تُقّيم اختبارات )مثل  بُت اؼبفاىيم والتقييم يربط
 اختبار للًتابط الضمٍت ليوفم 26اعبسد، والعمر، واؼبيل اعبنسي، وما إىل ذلك، وقد مت إجراء ما يقرب من 

أف  مليوف فرد، أو 26)على الرغم من عدـ وضوح ما إذا كاف ىذا الرقم يعكس مشاركة  ـ2019حىت عاـ 
(، اليت Nosek et al., 2007عات )(. كما أف إحدى اؼبراجِ Lai p.cمليوف اختبار مت إجراؤه :  26ىناؾ 

ألف مشارؾ، قد وجدت أف ما  700التقييم" على أكثر من  -حوؿ "العرؽ  اختبار الًتابط الضمٍتأجرت 
ط الوجوه من ذوي البشرة ٪ من اؼبشاركُت من ذوي البشرة البيضاء، كاف من السهل عليهم رب70يربو عن 

(، وربط الوجوه من ذوي البشرة البيضاء ابلكلمات اإلرنابية يئالسمراء ابلكلمات السلبية )مثاًل: حرب، س
 .]5[ينظر الباحثوف إىل أف ىذا تفضيل ضمٍت للوجوه البيضاء على الوجوه السمراء و )مثل: سالـ، جيد(. 

من أف ىذا االختبار يظل اؼبقياس الضمٍت األشهر، فإنو ابلتأكيد ليس اؼبقياس الوحيد، حيث  وابلرغم
 Banajiمشتق من التهيئة التتابعية، تتمثل يف التهيئة الداللية ) اأخرى ابرزة، كثَت منه نيةتوجد مقاييس ضم

& Hardin, 1996)( وإجراء أةر العزو اػباطئ ،AMP; Payne et al., 2005 ابإلضافة إىل تطوير )
 مهمة(، على سبيل اؼبثاؿ مقياس كاختبار الًتابط الضمٍت"اعبيل الثاين" من اؼبقاييس القائمة على التصنيف )

 ,Go/No-go Association Task (GNAT; Nosek & Banajiوعدـ اؼبوافقة  ؼبوافقةاباالقًتاف 
ما إذا كانت التفضيالت أو  ديدعلى اؼبشاركُت ىدًفا واحًدا بداًل من اةنُت ألجل رب يعرض والذي(، 2001

القياسي )مثل سهولة اقًتاف  اختبار الًتابط الضمٍتالنفور مسؤولة ابؼبقاـ األوؿ عن النتائج على مقياس 
جوه ذات البشرة السمراء، أو الكلمات اعبيدة مع الوجوه ذات البشرة البيضاء والكلمات السيئة مع الو 

صعوبة اقًتاف الكلمات اعبيدة مع الوجوه ذات البشرة السمراء والكلمات السيئة مع الوجوه ذات البشرة 

http://projectimplicit.net/
http://projectimplicit.net/
http://projectimplicit.net/
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/notes.html#note-5
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 (.Brewer, 1999البيضاء: 

التطور اؼبلحوظ يف القياسات النفسية للتحيز الضمٍت يتمثل يف ظهور النماذج متعددة اغبدود )أو  إف
ربدد العمليات اؼبميزة اليت تساىم يف األداء على اؼبقاييس الضمنية، على سبيل اؼبثاؿ،  عملية منهجية(، اليت

التقييم" مقارنة  –حوؿ "العرؽ  اختبار الًتابط الضمٍتمقياس  ىإىل إظهار ربيز أكرب عل وفشنيل اؼبسن
أو بسبب ضعف  وشنكن عزو ذلك إىل امتالؾ اؼبسنُت تفضيالت أقوى ذباه ذوي البشرة البيضاء، شباب،ابل

تستخدـ النماذج متعددة اغبدود، و (. Nosek et al, 2011قدرهتم على التحكم يف استجاابهتم اؼبنحازة )
يف عزؿ ىذه Quadruple Process Model  (Conrey et al., 2005 )مثل دنوذج العملية الرابعية 

( التنشيط التلقائي 1ستجاابت: )االحتماالت، حيث زندد النموذج الرابعي أربع عمليات فبيزة تسهم يف اال
 .على ربديد اإلجابة الصحيحة )أي أف الرد يعكس التقييم الذايت للحقيقة( جيب( قدرة اؼبست2) .لالقًتاف

( ربيزات االستجاابت العامة )مثل: تفضيل الردود اؼبوجودة 4) .( القدرة على ذباوز االقًتاف التلقائي3)
نمذجة متعددة اغبدود أف اؼبقاييس الضمنية ليست "عمليات خالصة"، قد أوضحت الانحية اليد اليمٌت(. ل

 أي أمها ال تعتمد على عملية سيكولوجية واحدة وموحدة.

(، فمن الواضح أمها 2من عدـ وجود إصباع على ما تقيسو اؼبقاييس الضمنية )الفقرة  الرغموعلى 
  :(Gawronski & Hahn, 2019توفر ةالةة أنواع على األقل من اؼبعلومات )

معلومات عن االنفصاـ مع أكثر اؼبقاييس الصرزنة واؼبباشرة، حيث سبيل االرتباطات بُت  :أوالً 
 Hofmann et٪، انظر 25٪ و20اؼبقاييس الضمنية والصرزنة إىل أف تكوف منخفضة نسبي ا )تًتاوح بُت 

al., 2005; Cameron et al., 2012ت اؼبنهجية بشكل كبَت، (، مع أف ىذه العالقات تتأةر ابؼبمارسا
مثل مقارنة عدـ تطابق اؼبقاييس الضمنية والصرزنة )على سبيل اؼبثاؿ، أحد القياسات الضمنية للقوالب 

حرارة اؼبشاعر" الصريح ذباه اؼبرأة(، إف من اؼبهم مالحظة اتساع نطاؽ البحث  قياسالنمطية اعبنسانية و"م
يف دراسة الشخصية  زنةالضمنية واؼبقاييس الصر  سؼبقايييف ىذا السياؽ؛ حيث توجد حاالت انفصاـ بُت ا

 de Houwer(، واالذباىات حنو شرب الكحوليات )مثل Vianello et al., 2010)على سبيل اؼبثاؿ، 
et al., 2004( والرىاب ،)Teachman & Woody, 2003)،  .وأكثر من ذلك 

 زتالتجارب، على سبيل اؼبثاؿ، رك شنكن استخداـ اؼبقاييس الضمنية كمتغَتات اتبعة يف :اثنًيا
االذباىات وتغيَتىا على اآلاثر اؼبتباينة للتالعب، مثل اؼبعلومات االذباىية اؼبضادة،  وينالنظرايت اؼبتعلقة بتك

  (.Gawronski & Bodenhausen, 2006; Petty, 2006على اؼبقاييس الضمنية والصرزنة )مثل: 
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تنبؤ ابلسلوؾ، وقد اىتم الفالسفة بشكل خاص ابلعالقة بُت ُتستخدـ اؼبقاييس الضمنية لل :اثلثًا
التحيز الضمٍت والسلوؾ التمييزي، السيما عند تعارض السلوؾ التمييزي مع اؼبعتقدات الشخصية اؼبصرح هبا 
)كما ىو اغباؿ يف قضية "فرانك" أعاله(. تشَت الدراسات إىل العالقات بُت التحيز الضمٍت والسلوؾ يف 

ة ومتنوعة من السياقات االجتماعية، بدًءا من التوظيف مرورًا نأعماؿ الشرطة والطب والتدريس ؾبموعة كبَت 
(. كما توجد Jost et al., 2009يف دراسة  1مكتملة انظر اعبدوؿ  َتوغَتىا )لالطالع على قائمة غ

يد من نقاشات ضخمة ومتنوعة ومستمرة حوؿ مدى تنبؤ اؼبقاييس الضمنية ابلسلوؾ، إىل جانب العد
 (.5ابؼبعلومات اليت توفرىا اؼبقاييس الضمنية )الفقرة  صلةالتقييمات النقدية ذات ال

 :امليتافيزيقا -2
متنوعة، حيث يستخدـ يف ىذا اؼبدخل لإلشارة إىل  بطرؽمصطلح "التحيز الضمٍت"  يستخدـ

قّيمة بواسطة اؼبقاييس ا
ُ
لضمنية، )مثل أحكاـ التصنيف ؾبموعة مًتابطة من األحكاـ التقييمية والسلوكيات اؼب

ذات الصلة ابغبكم وازباذ القرار  برباكي بعض اعبوان ؼبقاييس(، ىذه ااختبار الًتابط الضمٍتعلى مقياس 
الرغم من على : ما الذي تقيسو ىذه اؼبقاييس؟ ىو خارج اؼبخترب )مثل ضغط الوقت(. لكن السؤاؿ اؼبطروح

الفلسفية والنفسية شنكن تقسيمها إىل طبس ؾبموعات، نظرًا ألف وجود بعض اغبدود الضبابية، فإف النظرايت 
(، 2-2(، أو العمليات الضمنية )الفقرة 1-2اؼبقاييس الضمنية قد توفر معلومات عن االذباىات )الفقرة 

 (.5-2(، أو اؼبواقف )الفقرة 4-2(، أو الصفات )الفقرة 3-2أو اؼبعتقدات )الفقرة 

  :االجتاهات 2-1

القائلة نأف اذباىات الناس ىي السبب يف التحيز الضمٍت من األفكار اؼبنتشرة، ومع ذلك الفكرة  تُعد
علم النفس والفلسفة، حيث إف مصطلح االذباىات  يشيع استخداـ مصطلح "االذباىات" بشكل ـبتلف يف

القضوية  يف علم النفس يكوف أقرب إىل معٌت التفضيالت )دبعٌت اإلعجاب والكراىية(؛ وال يشَت إىل حاالت
إف و يف حد ذاهتا )أي اغباالت العقلية اليت يُعتقد أف ؽبا عالقة نأحد القضااي(، كما ىو اغباؿ يف الفلسفة. 

معظم النظرايت االذباىية للتحيز الضمٍت تستخدـ ىذا اؼبصطلح دبعناه يف علم النفس، لكننا سنالحظ وجود 
  بعض االختالفات أدانه.

 

 : علم النسساملزدوجة يف االجتاهات 2-1-1
 :النظرايت اؼببكرة واؼبؤةرة أف الناس زنملوف اذباىُت ـبتلفُت داخل عقوؽبم، ذباه الشيء نفسو افًتضت
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(، ورُبدد Greenwald & Banaji, 1995; Wilson et al., 2000أحدذنا ضمٍت، واآلخر صريح )
حُت أف "االذباىات الضمنية" ىي "االذباىات الصرزنة" عادًة من خالؿ االذباىات اؼبصرح هبا لفظي ا، يف 

قدرتو على ذلك، وترجع معظم األدلة على نظرايت  عدـإما لعدـ رغبتو أو ل لشخص،تلك اليت ال يصرح هبا ا
االذباىات اؼبزدوجة إىل مصدرين؛ يتمثل أحدذنا يف التقارير القصصية عن مشاعر الدىشة والذعر اليت يعرب 

 ;Banaji, 2011غهم عن أدائهم على اؼبقياس الضمٍت )مثل: الناس يف بعض األحياف بعد إبال نهاع
Krickel, 2018)،  حيث تشَت ىذه التجارب إىل أف الناس ال يكتشفوف اذباىاهتم الضمنية اؼبفًتضة إال

عرب إجراء االختبارات ذات الصلة، سباًما مثلما ال يعلم الشخص ابرتفاع نسبة الكوليسًتوؿ يف دمو إال عرب 
اؼبزدوجة يتمثل يف  الذباىاتارات الالزمة، يف حُت أف اؼبصدر الثاين لألدلة الداعمة لنظرية اإجراء االختب

حيث تشَت ىذه اغباالت إىل  ،(2-1حاالت االنفصاـ بُت اؼبقاييس الضمنية واؼبقاييس الصرزنة )الفقرة 
 اهاه الواحد )مثل اذبإمكانية االستفادة من اؼبقاييس الضمنية والصرزنة يف التمثيالت اؼبتباينة لالذب

 "اؼبسنُت"(.

ربيزاهتم   االتحدي الرئيس ؽبذا النوع من النظرايت يف معرفة ما إذا كاف الناس ال يدركوف حق   ويكمن
الضمنية، وإذا كاف األمر كذلك، فبأي طريقة زندث ذلك؟ )مثل معرفة ما إذا كاف الناس غَت مدركُت ؼبصدر 

إىل افًتاض وجود  تقد تكوف ىناؾ أسباب دفعو (. 1-3الفقرة )لسلوكية؛ اذباىاهتم أو مضمومها أو آاثرىا ا
ال، لكن  وسبثيالت ال واعية داخل العقل البشري، بغض النظر عما إذا كاف الناس يدركوف ربيزاهتم الضمنية أ

إذا كاف الناس مدركُت لتلك التحيزات، فمن اؼبرجح حينها أف اؼبقاييس الضمنية لن تقيس االذباىات 
 ؼبزدوجة" الالواعية."ا

 

 :املزدوجة يف السلسسة االجتاهات 2-1-2
 واليت"اؼبوجهة لألفعاؿ"،  اىاتفريًدا من االذب نوًعا مقيِّ تُ بعض الفالسفة أف اؼبقاييس الضمنية  يرى

تكمن و . ابلضرورة أف يكوف االختالؼ يف كومها اذباىات ال واعية ليسزبتلف عن االذباىات العادية، لكن 
وصف  . ويُعدّ ]6[ كيةاألساسية ىنا يف أف االذباىات  الضمنية تربط التمثيالت العقلية ابلدوافع السلو الفكرة 

رمزًا ؽبذا النهج،  "Alief التلقائي االذباه( ؼبصطلح "2008a,b, 2011, 2012) Gendlerاتمار جيندلر 
من نوعها تتألف من نسيج ؿبكم من التفعيل اؼبشًتؾ للمكوانت  فريدةحيث وصفتو نأنو حالة عقلية 

 لالذباه R-A-Bإف اؼبكوانت الثالةة : (. وتقوؿ اتمارB(، والسلوكية )A(، والعاطفية )Rالتمثيلية )

https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/notes.html#note-6
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 ندماا عمعينة، حبيث إف الشخص اؼبتحيز ضمني   تُعد دبثابة "حزمة" ؾبمعة أو "متكتلة" مًعا بطريقة التلقائي
ط تلقائي ا مشاعر فإف التمثيالت العقلية ؽبذا الشخص ستُنشِّ  عُت،يف سياؽ م ديري أمامو وجًها أسو 

كتلة واحدة(، ويتناقض ىذا الطرح مع الطبيعة "التوافقية"   R-A-Bوسلوكيات معنية )أي أف اؼبكوانت 
ابلتايل و حيث إف أي اعتقاد شنكن من حيث اؼببدأ أف يكوف مقًتاًن نأي رغبة، للمعتقدات والرغبات العادية، 

معينة، فإف مضموف  سلوكياتعلى الرغم من أف االعتقاد نأف "ىذا الرجل أسود" ليس مرتبطًا دبشاعر أو 
 سيكوف من قبيل : "إنو رجل أسود! إنو ـبيف! رنب ذبنبو!". ئيالتلقا االذباه

سبتلك نزعة فطرية أو اعتيادية لالستجابة  أف "، معناه:تلقائي اذباهف لديك لر "أف يكو دجين وأضافت
من  وغَت منطقية؛ ونظرًا لكوننا فصيالً  تلقائيةحبالة عقلية ترابطية و  فحملفز واضح بطريقة معينة، أي أنك تكو 

انت؛ فهي أسبق من اغبية، فإف االذباىات التلقائية تُعد دبثابة اغباالت اليت نتقاظبها مع اغبيوا الفصائل
ف الكائنات اغبية قد تستمر يف إاالذباىات اؼبعرفية األخرى فيما يتعلق ابلناحية التطورية والنظرية حىت 

 ;2008b: 557, original emphasisتطويرىا، كما أمها عادة ما تكوف ؿبملة ابألةر ومولدة للفعل )
see also 2008a: 641.) 

تفسر لنا ؾبموعة واسعة من اغباالت احملَتة من عدـ انسجاـ  التلقائية االذباىاتعبيندلر، فإف  وفًقاو 
االعتقاد مع السلوؾ، وال يقتصر ذلك على التحيز الضمٍت فقط، بل يشمل أيًضا الرىاب، واؼبشاعر الوذنية، 

 التلقائية ( إىل أف االذباىات2008a:663يف الواقع، تشَت جيندلر )و (، 2008b:554والعادات السلبية  )
السلوؾ منسجًما مع  االبشري، سواء كاف ىذ سلوؾاللحظية" يف ال اإلدارةىي اؼبسؤولة عن الكثَت من "

 اؼبعتقدات أـ ال.

أاثر النقاد عدًدا من اؽبواجس حوؿ ىذا النهج، خاصة ما إذا كانت االذباىات التلقائية اؼبفًتضة  وقد
 ,Egan, 2011; Currie & Ichino, 2012; Doggettأنواًعا متعددة ) وتشكل نوًعا موحًدا أ

2012; Nagel, 2012; Mandelbaum, 2013اؼبزدوجة  بديلة لالذباىات م(. واقًتح آخروف مفاىي
 Madva andوانظر إىل ;2012a,b) اؼبوجهة لألفعاؿ، على سبيل اؼبثاؿ، اقًتح العاؼباف براونشتاين ومادفا

Brownstein, 2018 and Brownstein, 2018ات الضمنية تتألف من أربعة مكوانت: ( أف االذباى
 ويرمز(،  Alleviation زبيف التوتر  – Behaviorالسلوؾ  – Tensionالتوتر  – Feature)السمة 

، حيث إف إدراؾ السمة البارزة ألي شيء يثَت مشاعر تلقائية منخفضة اؼبستوى F-T-B-Aؽبا ابألحرؼ 
ع استجاابت سلوكية ؿبددة، إما أف زبفف تلك من التوتر العاطفي، وترتبط تلك اؼبشاعر بدورىا م

يتفق ىذا النهج مع فكرة الدكتورة جيندلر يف أف و الشخص أو ال،  واالستجاابت من التوتر الذي يشعر ب
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االذباىات التلقائية/ الضمنية زبتلف من حيث النوع عن االذباىات الصرزنة/ اؼبرتكزة على اؼبعتقدات، عالوة 
بُت تلك األنواع اؼبفًتضة من اغباالت الذىنية ال يكمن ابلضرورة يف قدرة على ذلك، فإف االختالؼ 

الشخص على الوصوؿ إليها، وعلى الرغم من أف اؼبعتقدات النموذجية رُبّدث عندما يطلب الشخص 
فإف االذباىات التلقائية النموذجية ال تفعل ذلك وفًقا لرؤية جيندلر  قاد،جديدة ذات صلة ابالعت ماتمعلو 

 –يزعم براونشتاين ومادفا أف االذباىات الضمنية رُبّدث ابلفعل عند تلقي معلومات جديدة  اؼبقابل، ، ويف
وابلتايل شنكن مع مرور الوقت تعديل تلك االذباىات  –وىنا تكمن وظيفة التغذية اؼبسبقة "لتخفيف التوتر" 

ذباىات الضمنية ليست مسؤولة فقط عن اال فإفا ودبرونة، إذف وفًقا لرباونشتاين ومادفا، وربسينها تلقائي  
األخالقية  ؿالتحيز والتعصب، بل مسؤولة أيًضا عن األفعاؿ اليت تتسم  ابلرباعة، والذكاء، وكذلك األعما

ضمنية ال زبرج فجأة كالقذيفة، أي أف انعكاساهتا ال تتأةر فورًا ، لكن ابلرغم من أف االذباىات ال]7[
ابؼبعلومات من وجهة نظر براونشتاين ومادفا، فإمها أيًضا ال رُبّدث ابلطريقة ذاهتا اليت يتم هبا ربديث 

 االذباىات العادية. 

الضمنية ليست  ويوضح براونشتاين ومادفا ىذا الفارؽ من خالؿ ظبتُت رئيستُت؛ أواًل: أف االذباىات
ف و اؼبستجيبأظهر فيو اؼبعلومات، على سبيل اؼبثاؿ،  تقدـحساسة بصورة دنوذجية للشكل اؼبنطقي الذي 

طريقة تشكيل اذباىات ضمنية متكافئة ابالعتماد على بعض اؼبعلومات، ونفي تلك اؼبعلومات ) على سبيل 
الضمنية يف االستجابة بطريقة منهجية (. اثنًيا: تفشل االذباىات Gawronski et al., 2008اؼبثاؿ : 

األخرى، حيث تبدو نأمها "ضعيفة استداللي ا". على سبيل  يةللمضامُت الداللية اؼبتعلقة ابغباالت الذىن
سبيل اؼبثاؿ:  علىاؼبثاؿ، تتسبب االذباىات الضمنية يف سلوكيات يصعب عليها تقدمي تفسَت استداليل ؽبا )

Dovidio et al., 1997سبيل اؼبثاؿ:  علىغَت اؼبتصلة هبا ) معلوماتإىل تغَت استجابتها لل فةضا(، ابإل
Gregg et al.,2006 ; Han et al., 2006 كما أف ليفي .)Levy (2012 ،2015 )-  الذي

اليت  الطرؽادعاءات فباةلة حوؿ  يقدـ -نأف االذباىات الضمنية تُعد دبثابة "موافقات غَت متجانسة"  رنادؿ
االذباىات الضمنية أو بقائها كما ىي، على الرغم من أنو ال يرى أف ىذه األنواع من  يتم هبا ربديث

جدير ابلذكر أف و من جيندلر وبراونشتاين ومادفا،  اليت يراىا كل   طريقةاغباالت الذىنية "موجهة لألفعاؿ" ابل
 (.3-2تزاؿ مستمرة )الفقرة  الالنقاشات حوؿ ىذه النتائج 

 

https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/notes.html#note-7
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 :حاديةاأل االجتاهات 2-1-3
بعض النظرايت وجود سبثيل عقلي وحيد للعالقة بُت االذباىات واغبكم على األشياء،  تفًتض

 Motivation and Opportunity asؿبددات" )" بوصفها"الدوافع والفرص  دنوذج فبحسب
Determinants”; Fazio 1990; Fazio & Towles-Schwen, 1999; Olson & Fazio, 

 ,.Meta-Cognitive Model”; Petty, 2006; Petty et al“) إدراكي اؼباوراء دنوذج( و 2009
 دنوذج يفًتضاألشياء و"اؼبعرفة التقييمية" بشأف تلك األشياء،  بُتفإف االذباىات ىي روابط  ،(2007

، ابالختبارات الضمنية والصرزنة سةيوالفرص أف سبثياًل فرداي  واحًدا يكمن وراء اآلاثر السلوكية اؼبق وافعالد
الضمنية والصرزنة، وابلتايل، فإف االختالؼ بُت اؼبقاييس  توبذلك تنفي النظرية وجود اختالؼ بُت االذباىا

س، يالضمنية والصرزنة إدنا ىو انعكاس لالختالؼ يف مدى قدرة األشخاص على التحكم يف سلوكهم اؼبق
دافع منخفًضا أو ال توجد فرصة  عندما يكوف الففالتحكم يُفهم من حيث دافعية وفرصة التفكَت اؼبتعمق، 

ُحفزَة تلقائي ا
اليت قد يُنظر إليها على أمها  -كافية لدى الشخص لالخنراط يف التفكَت اؼبتعمق، فإف اذباىاتو اؼب

ستوجو سلوكو وحكمو، وشنكن للمقاييس الضمنّية اختالؽ ىذا اؼبوقف )حيث يكوف  -اذباىاتو "اغبقيقية"
(. ويف اؼبقابل، ألمريناؼبتعمق أو كال ا لدافع أو عدـ وجود فرصة كافية للتفكَتالتحكم منخفًضا نتيجة تدين ا

ابلتايل، توفر و تزيد اؼبقاييس الصرزنة من اؼبساذنات غَت اؼبعتمدة على االذباىات من أجل اختبار األداء، 
تقارب أداء الشخص  نظرية "الدافعية والفرصة" تنبؤات قابلة لالختبار ذبريبي ا حوؿ الظروؼ اليت ستؤدي إىل

أو تباعده على اؼبقاييس الضمنية والصرزنة، ابإلضافة إىل التنبؤات عن الظروؼ اليت تسمح للمقاييس 
 Gawronski & Brannon, 2017 for انظرأو عدـ توقعو ) خصالضمنية والصرزنة بتوقع سلوؾ الش

review.) 

 

 :ةالضمني العمليات 2-2
 Reflective-Impulsive Model”; Strack“)  الندفاعيااالنعكاسي  النموذجكٌل من   يشَت

& Deutsche, 2004 القضوي االرتباطي التقييم(، و (“Associative-Propositional 
Evaluation”; Gawronski &Bodenhausen,2006, 2011م تقيّ  لضمنية( إىل أف اؼبقاييس ا

بُت  الرئيسإف االختالؼ و  الذىنية اؼبزدوجة،رايت العمليات بنظ متأةرافوذنا  العمليات اؼبعرفية اؼبميزة،
 االرتباطيةيف الفارؽ بُت العمليات " يتمثلاالرتباطي القضوي  التقييماالنعكاسي االندفاعي و  النموذج

Associativeقضوية" و"ال Propositional اندفاعيتكمن وراء نظاـ  االرتباطية العمليات". يقاؿ: إف 
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يُنظر للمقاييس الضمنية على أمها تقييم و كالسيكية اؼبتعلقة ابلتشابو والتجاور، ا ؼببادئ التداعي اليعمل وفقً 
إلمكانية الوصوؿ اػباطف إىل عناصر أو نقاط التقاء يف شبكة من الروابط، وتنتج ىذه الشبكة استجاابت 

 يتحقق انعكاسيتقـو على أساس نظاـ  القضوية العملياتتقييمية عفوية للمحفزات، من انحية أخرى، فإف 
من صحة اؼبعلومات اليت تقدمها الروابط اؼبنشطة، يُعتقد أف اؼبقاييس الصرزنة تلتقط عملية التحقق تلك، 

مع اؼبنطق، وخالصة القوؿ إف  اؼبتسقةالقياسي للشخص وأحكامو  ؿاليت يقاؿ: إمها تعمل وفقا لالستدال
والتقييم  االندفاعيا للنموذج االنعكاسي والعمليات القضوية وفق االرتباطيةبُت العمليات  الرئيسالفارؽ 

يكمن يف أف اؼبعاعبة القضوية وحدىا تعتمد على تقييم الشخص غبقيقة التمثيل  االرتباطيالقضوي 
بشكل خاص إىل شرح التفاعالت والتأةَتات اؼبتبادلة  يهدؼباطي االرت القضوي التقييمأف  ما. ك]8 [اؼبعطى

 والقضوية يف اغبكم والسلوؾ. االرتباطيةللعمليات 

نظرايت  عبعض النواحي م يفالقضوي  االرتباطي تقييماالندفاعي وال االنعكاسي النموذج يتشابو
وجورونسكي  ودينهاوزفب يرىيف الواقع، و أعاله.  تاالذباىات اؼبزدوجة يف الفلسفة اليت نوقش

(Bodenhausen & Gawronski, 2014:957 )والقضوية مشابو  االرتباطية"الفرؽ بُت التقييمات  أف
من اؼبهم أف نضع يف و " واؼبعتقدات يف الفلسفة اإلبستمولوجية اغبديثة". التلقائية االذباىاتللفرؽ بُت "
يعترباف من النظرايت االذباىية،  الالقضوي  رتباطياال تقييماالندفاعي وال االنعكاسي النموذجاعتباران أف 

 االرتباطيةالعمليات  –ـبتلفُت من العمليات  نوعُتالقضوي  االرتباطي التقييمعلى سبيل اؼبثاؿ، يفًتض 
االستجاابت الضمنية  –اليت تفضي إىل نوعُت من االستجاابت التقييمية ذباه احملفزات  – والقضوية

ـبتلفُت داخل النوع الواحد، ومن اؼبهم  سبثيلُتال يفًتض وجود اذباىُت ـبتلفُت أو والصرزنة، لكن التقييم 
القضوية شنكن فهمو من ةالةة أوجو على  والعمليات االرتباطيةأيًضا اإلشارة إىل أف االختالؼ بُت العمليات 

 Gawronski etَت عنها )األقل، كما ىو اغباؿ مع الطريقة اليت يتم هبا تعلم اؼبعلومات أو زبزينها أو التعب
al., 2017 .) من  والقضوية االرتباطيةالعلمية يف الفصل بُت العمليات  األدلةيف الوقت الراىن، زبلط و

السلوكي للمعلومات اؼبخزنة  التعبَتيف حُت أمها تكوف أقوى يف فصل  ،زبزينهاو  اؼبعلومات متعل  حيث 
(Brownstein et al., 2019.) 

 

 :االعتقادات 2-3
أف اؼبفاىيم اؼبألوفة مثل االعتقاد والرغبة واالدعاء شنكن يف الواقع أف تفسر التصورات اليت  همبعض رىي

https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/notes.html#note-8
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 ,Egan, 2011; Kwong, 2012; Mandelbaumيتضمنها لفظ جديد مثل "االذباىات الضمنية" )
( Schwitzgebel, 2010ا يسميو الفيلسوؼ إريك شفيتزجبيل )(، وقد دافع أغلب العلماء عم  2013

 ;Contradictory Belief (Egan, 2008, 2011; Huebner, 2009 االعتقاد اؼبتناقض
Gertler, 2011; Huddleston, 2012; Muller & Bashour, 2011; Mandelbaum, 

 ,Lewis, 1982; Stalnaker" العقل )ئةعلى نظرايت "ذبز  ابالعتمادو .  ]9[يصدر قريًبا( ,2014 ,2013
(، يشَت مصطلح االعتقاد اؼبتناقض إىل أف اؼبقاييس الضمنية والصرزنة تعكس على حد سواء اعتقاد 1984

قات ا عن سلوؾ ـبتلف يف سياالشخص، وأف ىذه اجملموعات اؼبختلفة من اؼبعتقدات قد تكوف مسؤولة سببي  
(، وابختصار، إذا تصرؼ شخص ما بطريقة تتماشى مع االعتقاد نأف الرجاؿ السود Egan, 2008ـبتلفة )

 )حىت لو صرح نأنو يعتقد خالؼ ذلك(. فو طَت نأف الرجاؿ السود خ يعتقدخطَتين؛ فذلك ألنو 

 

 :النموذج القضوي لالجتاهات الضمنية 2-3-1
الرأي الذي قد يدعم مصطلح  عنت علم النفس أدبيا يفوزمالؤه  De Houwerىوير  دي دافع

(. Mitchell et al. 2009; Hughes et al. 2011; De Houwer, 2014"االعتقاد اؼبتناقض" )
ىي عبارات عن العامل ربدد  اي( أف القضا1ت ؿبددة: )بثالث ظبا ]10[يف ىذا النموذج، تتميز القضااي 

طبيعة العالقة بُت اؼبفاىيم )على سبيل اؼبثاؿ: "أان خبَت" و"أريد أف أكوف خبَت" ىي قضااي تنطوي على 
( شنكن تشكيل القضااي بسرعة 2) .اؼبفاىيم ذاهتا "أان" و"اػبَت"، ولكن زبتلف طريقة ربط تلك اؼبفاىيم(

 Deبشأف القضااي ) ُت( أف األشخاص يكونوف واع3) .مات أو االستنتاجاتعلى أساس التعلي
Houwer, 2014 مثل أف االستجاابت على اؼبقاييس  –(. بناًء على البياانت اؼبتسقة مع ىذه اؼبعايَت

( أف اؼبقاييس الضمنية تلتقط 2014يزعم دي ىوير ) –الضمنية تتأةر ابلتعليمات اليت تصدر مرة واحدة 
  Mitchellل ىذا االدعاء تطبيًقا أوسع غبجة ميتشل يمثِّ ف.  ]11[القضوية )مثل، اؼبعتقدات(  اغباالت

فيها التعلم  فكو حاالت التعلم قضوية )أي أنو ال يوجد حالة ي صبيع( اليت مفادىا أف 2009وزمالئو )
إف أحد أسباب اىتماـ الفالسفة هبذا الرأي يرجع إىل و نتيجة لربط تلقائي ارتباطي للتمثيالت العقلية(، 

صداه مع النقاشات الكالسيكية يف فلسفة العقل بُت التجريبيُت والعقالنيُت،  وبُت السلوكيُت واؼبعرفيُت، 
 ا.وىلم جر  

https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/notes.html#note-9
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/notes.html#note-10
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/notes.html#note-11
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 :العام االعتقاد 2-3-2
قائم على االعتقاد نأف التحيزات الضمنية رنب أف تفهم على أمها "ـبططات"  مهج آخر رنادؿ

معرفية. وتتكوف تلك اؼبخططات من ؾبموعات متشابكة من اؼبفاىيم واؼبعتقدات اؼبشًتكة ةقافي ا. وبتعبَت 
 & Fiskeوالسمات اؼبميزة للهدؼ ) صأدؽ، اؼبخططات ىي ىياكل معرفية ؾبردة ربدد اػبصائ

Linville, 1980 يستحضر مصطلح "األـ"، على سبيل اؼبثاؿ، ـبططًا ينسب ؾبموعة من السمات إىل ،)
يف بعض االعتبارات، تكوف اؼبخططات اؼبعرفية و (، Haslanger, 2015الشخص اؼبسمى هبذا االسم )

(؛ ولذا يرى علماء النفس أمها ليست اذباىات، وإدنا أدوات للتصنيف Valian, 2005"ابردة" )
ال تؤةر حبد ذاهتا،   مهاأعي، وعلى الرغم من أمها قد تساعد على تنظيم وتفسَت اؼبشاعر والدوافع، إال االجتما

وتتمثل إحدى مزااي الًتكيز على اؼبخططات يف أف القياـ بذلك يؤكد أف التحيزات الضمنية ليست مسألة  
 ا.كراىية مباشرة ذباه أعضاء ؾبموعة موصومة اجتماعي  

ديثة يف فلسفة اللغة نسخة ـبتلفة من مهج االعتقاد العاـ، حيث يركز ىذا النهج األعماؿ اغب تقدـ
اجملموعات،  ذباهعلى القوالب النمطية اليت تنطوي على تعميم السلوؾ اؼبتطرؼ أو اؼبروع من عدد من األفراد 

ف"، و مُت متطرفإف مثل تلك التعميمات، مثل التعميم نأف "كالب بيتبوؿ هتجم على األطفاؿ" أو أف "اؼبسلو 
( اسم 2017) Leslieشنكن النظر إليها على أمها نوع ؿبدد من العبارات العامة، واليت يطلق عليها ليزيل 

"السمة العامة البارزة". تعّرؼ ىذه الفئة الفرعية من العموميات من خالؿ وجود دالالت تعرب عن السمات 
بناًء على العمل السابق على البنية اؼبعرفية و الناس اىتماـ شديد بتجنبها؛  ىاليت عادة ما يكوف لد

االجتماعية: تتمثل  القولبة يفظبة خبيثة  وجود( Leslie, 2007,2008ليزيل ) الحظوالدالالت العمومية 
حىت لو أظهر عدد قليل فقط من أفراد اجملموعات اليت ينظر إليها على أمها نوع مهم )مثل: البيتبوؿ،  أنويف 

أو ضارة، فمن اؼبرجح أف زنكم الناس بصحة االعتقاد العاـ الذي ينسب تلك السمة  اؼبسلموف( ظبة خطَتة
 ،( Leslie, 2017، ومثلما أشار ليزيل )البارزةإىل ذاؾ النوع، إال أف ىذا األمر ينطبق فقط على السمات 

إليو ابعتباره بعدد حاالت القلق كي ينظر  مقارنة كسفاحينظر إليو   كي كثَتةزنتاج اؼبرء غباالت قتل   الف
االجتماعية  بةقلقاًل ، ابلتايل، فإف السمات العامة البارزة قد تلقي اؼبزيد من الضوء على بعض صور القول

"( أكثر من الصور األخرى )مثل: "الرجاؿ السود رايضيوف"(، ومع ذلك، تصبوفالسود مغ جاؿ)مثل: "الر 
لى أمها تعبَتات عن اؼبخططات اؼبعرفية، اليت ( االعتقادات العامة عBeeghly, 2014تفسر إيرين بيغلي )

نطاؽ التفسَت من خالؿ نوعية التصرزنات العامة، ويف صبيع تلك اغباالت، تنطوي االعتقادات  سعقد تو 
العامة على مصفوفة من السمات اؼبوجهة للمعتقدات الشخصية، على سبيل اؼبثاؿ، تتضمن االعتقادات 
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(، أي أف التصرزنات العامة حوؿ السمات البارزة عادة Leslie, 2017العامة استدالالت على التصرفات )
ىذا النوع فقط ،  رادما يتم اغبكم بصحتها، يف حالة ما إذا كانت تلك السمة موجودة لدى بعض أف

 ابإلضافة إىل أف أفراًدا آخرين من ىذا النوع لديهم استعداد للتحلي بتلك السمة.

 

 :ياالعتقاد االسبينوز  تثبيت 2-3-3
االعتقاد االسبينوزي  تثبيتالدفاع األكثر وضوًحا عن فكرة االعتقاد اؼبتناقض من خالؿ نظرية " كاف

Belief Fixation Spinozan" (SBF; Gilbert, 1991; Egan, 2008, 2011; Huebner, 
2009; Mandelbaum, 2011, 2013, 2014, 2016 نصار النظرية رؤيتهم من رفض أ(، يستوحي

فكرة جسدىا ما يسمونو نظرية  ي(، وىHuebner, 2009:68سبينوزا ؼبفهـو اإلرادة كسبب غبرية الفعل )
 علىتنص نظرية االعتقاد الديكاريت و "، Cartesian Belief Fixation CBFاالعتقاد الديكاريت  تثبت"

على تقييم حقيقة أي فكرة )أو سبثيل أو قضية( تصل إىل العقل )عن طريق  أف األشخاص العاديُت قادروف
حساس أو اػبياؿ( قبل تصديقها أو عدـ تصديقها، وبعبارة أخرى، شنكن لألشخاص اختيار تصديق اإل

 تصديقها عن طريق التداوؿ أو اغبكم.عدـ و أالقضية 

جرد عرض الفكرة على العقل يتم التصديق اؼبقابل، ترى نظرية تثبيت االعتقاد االسبينوزي أنو دب ويف
هبا، ويُنظر إىل اؼبعتقدات من وجهة النظر ىذه على أمها اذباىات قضوية ال واعية تتشكل تلقائي ا دبجرد أف 
يسجل أو يرّمز الشخص مضموف تلك االذباىات. على سبيل اؼبثاؿ، ال شنكن للمرء، طبًقا للنظرية، أف 

"الكالب مصنوعة من الورؽ" أو يفكر فيها أو يتخيلها من دوف التصديق الفوري نأف  القائلةيستقبل القضية 
(، وبشكل أكثر وضوًحا، ال شنكن Mandelbaum, 2014واغبتمي أف الكالب مصنوعة حق ا من الورؽ )

يصدؽ  أفسيئات يف الرايضيات" أو يتخيلو من دوف  ءللمرء أف يستقبل القالب النمطي القائل نأف "النسا
التصديق  إف :(Mandelbaum, 2014النساء سيئات حق ا يف الرايضات، وكما يقوؿ ماندلبـو )نأف 

 الناسيشرح ؼباذا من احملتمل أف يكوف لدى  ،االعتقاد االسبينوزي تثبيتالتلقائي ألي قضية، وفًقا لنظرية 
 .]12[صديق هبا : لكي يرفض اؼبرء إحدى القضااي، عليو أواًل التالعديد من االعتقادات اؼبتناقضة

تنقيح قوي فيما يتعلق ابؼبفهـو العادي للمعتقد )ولكن  دبثابةاالعتقاد االسبينوزي  تثبيتنظرية  تُعد
. وعلى الرغم من  ]13[(تنقيًحاولكن أقل  )أدانه( للحصوؿ على نظرة فباةلة Heltonانظر إىل وجهة نظر 

وكذلك  -الضمٍت للتحيزاالعتقاد االسبينوزي  تثبيت نظرية ذلك، فإف اؼبسار الرئيس يف النقاش حوؿ تفسَت

https://en.wikipedia.org/wiki/Spinozism
https://en.wikipedia.org/wiki/Spinozism
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/notes.html#note-12
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/notes.html#note-13
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يركز على حقيقة أف  -الضمٍت بشكل عاـ ماعيتقدات بشأف اإلدراؾ االجتحوؿ تفسَتاهتا القائمة على اؼبع
أداء األفراد على اؼبقاييس الضمنية ال يستجيب يف بعض األحياف ألنواع من التدخالت القائمة على تعزيز 

العمليات و/أو اغباالت الًتابطية، يف الوقت نفسو، يبدو أف األداء على  يفالتعلم، اليت رنب أف تؤةر 
 يفالقائمة على اؼبنطق واإلقناع، اليت يعتقد أمها تؤةر  خالتؼبقاييس الضمنية يستجيب أحيااًن ألنواع من التدا

 ;de Houwer, 2009, 2014; Hu et al., 2017اؼبثاؿ: يلسب على) Doxastic العقائدية اغباالت
Mann & Ferguson, 2017; Van Dessel et al., 2018;   للنقاشات اإلضافية

 ,.Mandelbaum, 2013, 2016; Gawronski et al., 2017; Brownstein et alظران
(. ومع ذلك، رنب توخي اغبذر عند استخالص استنتاجات جازمة حوؿ البنية اؼبعرفية من ىذه 2019

 Levy, 2015; Madva, 2016c; Byrd forthcoming; Brownstein etالبياانت السلوكية )
al., 2019إف تقنية و (، فإف اؼبقاييس الضمنية ليست عملية خالصة، 2-1اله )الفقرة (، وكما لوحظ أع

النمذجة اؼبستخدمة يف تفكيك اؼبساذنات السببية اؼبتعددة يف األداء على اؼبقاييس الضمنية قد تساعد يف 
 ,Conrey et al., 2005; Hütter & Sweldens سبيل اؼبثاؿ: علىدفع ىذه اؼبناقشات إىل األماـ )

2018). 

 

 :السمات 2-4
إىل  يلوفىو اغباؿ مع مصطلحات مثل "االذباه" و"القضية"، فإف علماء النفس والفالسفة شن كما

اثبتة  ابلسمات الشبيهة Constructsالِبنيات تظل و استخداـ مصطلح "ظبة" بطرؽ ـبتلفة يف علم النفس، 
ومل أتكلو أبًدا بغض النظر عن  اػبنزير، مع مرور الزمن وعرب ـبتلف اؼبواقف، فإذا كنت دائًما تكره أكل غبم

السياؽ أو اؼبوقف، فإف مشاعرؾ ذباه غبم اػبنزير أشبو ابلسمة، إما إذا كنت ترفض تناوؿ غبم اػبنزير يف 
بعض األحياف، وال سبانع تناولو يف أحياف أخرى بناًء على رفقائك أو حالتك اؼبزاجية، فمشاعرؾ ذباه غبم 

إىل أف التحيز الضمٍت أقرب إىل   همةفمن وجهة نظر علماء النفس، تشَت الدالئل اؼب "،ابغبالةاػبنزير أشبو "
 كونو "حالة مزاجية" من كونو "ظبة". 

وقد وجد العديد من الدراسات الطولية أف درجات األفراد على اؼبقاييس الضمنية تتفاوت بشكل  
 & Cooleyفراد على اؼبقاييس الصرزنة )كبَت دبرور األايـ واألسابيع واألشهر، أكثر بكثَت من درجات األ

Payne, 2017; Cunningham et al., 2001; Devine et al., 2012; Gawronski et al., 
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على النظرية اليت يتبناىا اؼبرء بشأف التحيز الضمٍت، إذا   لنقطةاغباؿ، تعتمد أذنية ىذه ا طبيعةبو (، 2017
 االرتباطيط االستجاابت العاطفية العفوية )كما يقًتح التقييم كانت اؼبقاييس الضمنية مصممة نظراي  اللتقا

ابلتغَتات السياقية والزمانية يف األداء؛ )ألنو من اؼبرجح أف زبتلف  التنبؤ(، فيجب 2-2يف الفقرة   القضوي؛
االستجاابت الفورية للشخص بشأف الصورة الذىنية عن القيادات النسائية، على سبيل اؼبثاؿ، بعد مشاىدة 

(. Clueless ديالكومي فيلمواثئقي عن القاضية روث بدر غينسبورغ، أكثر من اختالفها عقب مشاىدة ال
ومع ذلك، إذا كانت اؼبقاييس الضمنية وسيلة "لتشخيص" استقرار ظبات األفراد مثل االنتماء اغبزيب، فإف 

كبَت   شكلالقياس يساىم ب االختالؼ اؼبتوقع سيكوف أقل بكثَت، وشبة احتماؿ آخر يكمن يف أف اػبطأ يف
يف عدـ استقرار الدرجات على اؼبقاييس الضمنية. كما يدعم ىذه الفكرة حقيقة أف التحسينات اؼبنهجية 

 ,Cooley and Payneسبيل اؼبثاؿ:  علىألداء بعض اؼبشاركُت ) زمٍتساذنت يف ربسُت االستقرار ال
2017.) 

فة يف السياؽ اؼبضاد ألنصار اؼبذىب التمثيلي معظم األحياف، تستخدـ كلمة "ظبة" يف الفلس ويف
Anti-Representationalist   يةالنزوع العقل نظرايتو Dispositional Theories of Mind .

 ايُعرؼ أنصار اؼبذىب التمثيلي مفاىيم مثل "االعتقاد" من منظور اؽبياكل التمثيلية الداخلية للعقل، بينم
بطرؽ معينة )وردبا  تصرؼىيم مثل "االعتقاد" من حيث النزوع حنو اليُعرؼ أنصار النظرايت النزوعية مفا

(، قدـ 1949/2009) Ryleاستناًدا إىل أعماؿ الفيلسوؼ رايل و أيضا الشعور والتفكَت بطرؽ معينة(. 
 عٌتلالذباىات )وابؼب النزوعية( النظرية 2006/2010, 2010, 2013) Schwitzgebelشفيتزجبيل 

والرغبات واآلماؿ، وما إىل ذلك، ىي نزعات(، ووفًقا لوجهة نظر  اتعم أف اؼبعتقدالفلسفي، ىي نظرية تز 
فإف االذباىات ؽبا أشكاؿ واسعة )أو "متعددة اؼبسارات"(، دبا يف ذلك  ،Schwitzgebelشفيتزجبيل 

ؿ شنكن ربديد شكل النزعة حنو اذباه معُت من خالو النزعات حنو الشعور والتفكَت والتحدث بطرؽ ؿبددة، 
االذباه، وليس من خالؿ اؼبعتقدات الشخصية أو ما  ىذاوالشعبية حوؿ امتالؾ  سيةالصورة النمطية النف

على سبيل اؼبثاؿ، إلةبات أف جورداف تعتقد أف من بُت و يُطلق عليو ؾبازًا "صندوؽ االعتقاد" الشخصي، 
ساء الفالسفة، وإىل أحكامها النساء فالسفة ابرعات، فيجب أف ينظر اؼبرء إىل ما تقولو جورداف عن الن

حوؿ الفالسفة اعبيدين ومن دوف اؼبستوى، وإىل فبارساهتا التطبيقية، ومشاعرىا الداخلية ذباه الفالسفة من 
ا ألف ىؤالء نظرً و ا الىتماـ النزوعيُت؛  مثَتً الرجاؿ والنساء، إخل. يشكل األشخاص اؼبتحيزين ضمني ا ربدايً 

والنفسية ذات الصلة، على  يةجزء واحد فقط من الصورة النمطية الشعب األشخاص غالبا ما يتطابقوف مع
سبيل اؼبثاؿ، قد تقوؿ جورداف: إمها تعتقد أف من بُت النساء فالسفة ابرعات، لكنها مل تقرأ ألي فيلسوفة 
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" Gradualist dispositionalism التدرجية النزوعية(. وطبًقا لنظرية "1)أو تذكر فرانك؛ الفقرة 
زجبيل، فإف جورداف وفرانك يصنفاف على أمهما "أنصاؼ مؤمنُت ابؼبعتقدات"، وىم األشخاص لشفيت
 والنفسية اؼبرتبطة ابالذباىات قيد النظر. بيةف جزئي ا للصورة النمطية الشعو اؼبطابق

النهج القائم على السمات ذات الصلة مع نتائج اؼبقاييس غَت اؼبباشرة على أمها انعكاسات  يتعامل
من و (. Machery, 2016, 2017تقييم لالذباىات أو التحيزات نفسها ) ااالذباىات، ال على أمه صرلعنا

فإف االذباىات )ابؼبعٌت النفسي، أي التفضيالت( ىي نزعات  ،Macheryوجهة نظر إدوارد ماتشري 
dispositions غباالت القضوية تتألف من أسس ـبتلفة، دبا يف ذلك اؼبشاعر والًتابط والدوافع السلوكية، وا

 Macheryفإف ماتشري  ،Schwitzgebelالشبيهة "ابغباالت اؼبزاجية". )على النقيض من شفيتزجبيل 
يعتنق رأي التمثيليُت بشأف اؼبعتقدات، ورأي النزوعيُت بشأف االذباىات(. وبناًء على ىذا اؼبنظور، فحىت 

ار مزيج من ىذه األسس، أي يكوف لدى الشخص اذباه عنصري، رنب أف يكوف على استعداد إلظه
ا االذباه، وابلتايل، شنكن القوؿ: إف اؼبقاييس اليت ُتشكل معً  ألسس،إظهار اؼبشاعر والًتابط، وغَتىا من ا

الضمنية تلتقط أحد األسس النفسية )مثل الًتابط بُت اؼبفاىيم( لالذباه العاـ لدى الشخص، وتلتقط 
ا آخر الذباه الشخص، ابإلضافة إىل أساس آخر للمقاييس أساًسا نفسي   ةاؼبقاييس الصرزنة لالستبان

  Macheryالسلوكية، وما إىل ذلك، إذف، ال تقّيم اؼبقاييس الضمنية "االذباىات الضمنية"، بل إف ماتشري
تقسيم االذباىات إىل ضمنية وصرزنة، وإدنا ربدد القياسات الضمنية عناصر االذباىات، ويهدؼ ىذا  ينكر

 را إىل شرح بعض اػبصائص النفسية الرئيسية للمقاييس الضمنية، مثل عدـ استقرارىا مع مرو االقًتاح جزئي  
(. ويرى ماتشري 5)الفقرة  اا ضعيفً ارتباطً  بعضبرتبط بعضها يالوقت، وحقيقة أف بعض اؼبقاييس الضمنية 

Machery س النفسية أف ىذه االستنتاجات تتفق مع فكرة أف اؼبقاييس الضمنية اؼبختلفة ربدد األس
 اؼبختلفة لالذباىات.

إحدى مزااي التفكَت يف التحيزات الضمنية كسمات يف أمها تتسق مع الطريقة اليت يسهل فيها  تتمثل
بشكل  مقبوالً قبوؿ السمات الشخصية يف اغباالت الغامضة، سباًما كما نقوؿ: إف تصرؼ فرانك يكوف 

ل الغرابء أحيااًن بوقاحة، وقد نقوؿ حينها: إف فرانك إذا أشاد بفضائل التعاطف، ومع ذلك فإنو يعام جزئي
ذبسد النظرايت النزوعية ىذه الغريزة. ومن انحية أخرى، تواجو نظرايت التحيز الضمٍت و ، جزئي ا متحيز

يتمثل أحد ىذه و القائمة على السمات ربدايت طويلة األمد من اؼبذىب النزوعي يف فلسفة العقل. 
كوف تفسَتية كأمها تعميمات، وليس كأمها أسباب رمزية للحكم والسلوؾ التحدايت يف أف السمات ت

(Carruthers, 2013 ومن ضمن التحدايت األخرى شبح الدوراف داخل حلقة دائرية مفرغة نتيجة ،)
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 ;Bandura, 1971اؼبتزامن لسلوؾ الشخص لتحديد نزوعو واإلشارة إىل ما يتوقعو النزوع ) ستخداـاال
Cervone et al., 2015; Mischel, 1968; Payne et al., 2017 يف كلتا اغبالتُت، فإف السؤاؿ .)

البياانت، أو أنو ؾبرد إعادة تغليف األدناط  تفسَتللمذىب النزوعي ىو ما إذا كاف يفيد حق ا يف  ؼبوجوا
 اؼبرصودة ظاىراي  دبصطلحات جديدة.

 

 :املواقف 2-5
، ومع ذلك، لألشخاصزات الضمنية ىي أمها ظبات يّ طريقة التفكَت األكثر شيوًعا حوؿ التح إف 

على الرغم من أف علماء النفس  و ، للمواقفهناؾ احتماؿ آخر يتمثل يف أف التحيزات الضمنية ىي ظبات ف
كانوا يناقشوف التفسَتات القائمة على أف التحيزات الضمنية ظبات للشخص أو ظبات للموقف على مدار 

 ,Payne & Gawronski, 2010; Murphy & Waltonي الضمٍت )اتريخ أحباث اإلدراؾ االجتماع
2013; Murphy et al., 2018 )،  "فقد اكتسب النهج اؼبوقفي قوة بسبب دنوذج "ربيز اعبماىَت

(. ومن خالؿ االستعارة من مفهـو "حكمة اعبماىَت"، يشَت ىذا 2017وزمالئو ) Payneللمفكر ابيٍت 
تباين الدرجات على اؼبقاييس الضمنية، وليس االختالفات بُت  تفسرواقف النهج إىل أف االختالفات بُت اؼب

وزمالؤه استعارة مفيدة تتمثل يف أف صباىَت مبارايت البيسبوؿ تقـو  Payneاألفراد، وقد استخدـ ابيٍت 
بعمل حركة "اؼبوجة"، فعندما رنلس الشخص يف اؼبدرجات، وابلتزامن مع حدوث حركة اؼبوجة يف وقت 

، أو لضمنيةن اؼبرجح أف يتفوؽ اؼبوقف اعبماعي على معظم االختالفات الفردية )كاؼبشاعر امعُت، م
دبا إذا كاف الشخص جالًسا أو واقًفا، وابؼبثل، فإف ما يتنبأ حبدوث التحيز  نبؤحوؿ اؼبوجة( يف الت صرزنةال

ثاؿ، قد يُتوقع من شخص على سبيل اؼبفالضمٍت ىو ظبات اؼبواقف اليت يعيشها الناس ال ظباهتم الشخصية، 
يعيش يف حي منعزؿ للغاية أف يفوؽ ربيزه الضمٍت ذباه العرؽ كل التنبؤات مقارنة ابلعوامل على اؼبستوى 

 الفردي، مثل معتقداتو وشخصيتو.

تفسَتىا مًعا، واليت يصعب دنوذج ربيز اعبماىَت إىل تفسَت طبس خصائص للتحيز الضمٍت  يهدؼو 
ا ومستقر( متوسط درج1أال وىي: ) ( متوسط 2) .ات التحيز الضمٍت على مستوى اجملموعة قوي جد 

اؼبستوايت اإلصبالية للتحيز الضمٍت على  (3) .درجات التحيز الضمٍت لألطفاؿ مطابق تقريًبا للبالغُت
يزية السكاف )مثل، اؼبناطق، والوالايت، والدوؿ( مستقرة للغاية وترتبط ارتباطًا وةيًقا ابلنتائج التميمستوى 

ز الضمٍت ؽبا ارتباطات صغَتة إىل ( فإف الفوارؽ الفردية يف التحيّ 4ومع ذلك؛ ) .والتفاواتت اعبماعية
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( موةوقية إجراء االختبار الفردي وإعادة إجرائو تكوف 5السلوؾ التمييزي. ) عمتوسطة ذات ترتيب صفري م
تتمثل إحدى  .ى مراجع(للحصوؿ عل Payne et al, 2017منخفضة على مدى أسابيع وشهور )انظر 

الفلسفة للًتكيز أكثر على  اؼبزااي األخرى لنموذج ربيز اعبماىَت يف أنو يندمج بشكل جيد مع الدعوات يف
 (.5التحيز "اؽبيكلي" أو "اؼبنهجي"، بداًل من الًتكيز على التحيز داخل عقوؿ األفراد )الفقرة 

 تالتحيزاعبماىَت يكمن يف شرح كيفية تفاعل ذلك، فإف أحد التحدايت اليت تواجو دنوذج ربيز ا ومع
وزمالؤه إىل فكرة "إمكانية الوصوؿ" إىل  Payneيلجأ ابيٍت و يها. فاؼبنهجية مع عقوؿ األفراد وكيفية التأةَت 

اؼبفاىيم يف أذىاف األفراد، ما يعٍت "احتمالية أف أي فكرة أو تقييم أو صورة دنطية أو ظبة أو معلومة أخرى" 
السلوؾ، كما أمهم يزعموف أف نصيب األسد من األدلة يشَت إىل أف  يفة وجاىزة للتأةَت قد تصبح نشط

اؼبفاىيم اؼبتعلقة ابلتحيز الضمٍت يتم تنشيطها ألسباب تتعلق ابؼبوقف، وىذا قد يكوف صحيًحا، لكنو ال 
ن بشكل واضح من يف أذىاف األفراد )ابيٍت وزمالؤه غَت متأكدي تُنشط اؼبواقُف اؼبفاىيمَ  كيفيشرح )أ(  

تتفاعل العوامل الظرفية مع العوامل  كيفو)ب(   .شكل التمثيالت اؼبعرفية اليت تكمن وراء التحيز الضمٍت(
 ,.Gawronski & Bodenhausen, 2017; Brownstein et alلتؤدي إىل أفعاؿ متحيزة ) الفردية
2019.) 

 

 :االبستمولوجيا -3
ىل لدينا  ،أوالً .  ]14[تحيز الضمٍت على ةالةة أسئلة ذات صلة العمل الفلسفي يف ابستمولوجيا ال يركز

ىل تتطلب البياانت اعبديدة  ،اثنًيا .نعرؼ ذلك؟ فكيفمعرفة بتحيزاتنا الضمنية؟ وإذا كاف األمر كذلك، 
ىل نواجو  ،واثلثًا .الضمٍت أف نصبح متشككُت بشأف معتقداتنا اإلدراكية أو وضعنا العاـ؟ حوؿ التحيز

 .معضلة بُت قيمنا اؼبعرفية واألخالقية بسبب طبيعة انتشار التحيز الضمٍت؟

 

 :معرفة الذات 3-1
 (، ولكن ماذا يعٍت ىذا1-1-2)الفقرة  اعيعادًة إىل التحيز الضمٍت على أنو ربيز الو  يُنظر
العقلية أو النزعات  ابغباالتالعديد من االحتماالت: فقد ال يكوف ىناؾ ظاىرة مرتبطة  اؾابلضبط؟ ىن

وراء أدائهم على اؼبقاييس  واعُت دبحتوى التمثيالت الكامنة غَتذات الصلة؛ أو قد يكوف األشخاص 

https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/notes.html#note-14
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يزات على سلوكهم؛ أو ردبا الضمنية، أو آاثر ىذه التح واعُت دبصدر ربيزاهتم غَت فالضمنية، أو قد يكونو 
أف تقييماهتم الضمنية والصرزنة  ثاؿ،بُت اغباالت ذات الصلة )على سبيل اؼب واعُت ابلعالقات غَت فيكونو 

بعقوؽبم )على سبيل  ـبتلفة من الوعي أدناطٌ عن شيء معُت تكوف يف صراع(؛ وقد يكوف لدى األشخاص 
(. رنادؿ Block, 1995االستثنائية"؛  االتعي يف اغباؼبثاؿ، "الوعي اؼبتاح الوصوؿ إليو" مقابل "الو 

الوعي بػ"مصدر" ربيزاهتم  إىل( نأف األشخاص يفتقروف عادًة 2006) وزمالؤهGawronski جاورونسكي 
على الوعي  والدليل، ]15[ تحيزاتذلك يكوف لديهم عادًة وعي بػ"ؿبتوى" تلك ال معالضمنية و"أتةَتىا"، و 

اؼبشاركُت  ع(، حيث يتم دفNier, 2005ابحملتوى انبع من ذبارب "األانبيب الوذنية" )على سبيل اؼبثاؿ، 
ح إىل االعتقاد نأنو سيتم اكتشاؼ التقارير الذاتية غَت الدقيقة من قبل اجملرب، يف ىذه التجارب، تصب

يشَت إىل أف اؼبشاركُت لديهم دراية دبحتوى  فبادرجات اؼبشاركُت يف اؼبقاييس الضمنية والصرزنة أكثر ارتباًطا؛ 
سيالحظ  بعندما يعتقدوف أف اجملر  ماؼبكتشفة بواسطة اؼبقاييس الضمنية ويغَتوف تقاريرى تلك األحكاـ

راسات اليت يضع فيها اجملربوف مقاييس ، وقد ُوجدت أدلة إضافية على الوعي ابحملتوى يف الدضاتتناق
يف  وكذلك(، Banse et al.,2001ضمنية وتقارير ذاتية يف صورة اصطفاؼ مفاىيمي )على سبيل اؼبثاؿ، 

يف و (، Hahn et al., 2014الدراسات اليت يُطلب فيها من اؼبشاركُت التنبؤ بتحيزاهتم الضمنية اػباصة )
( أف Hahn & Gawronski, 2019( وىاف وجاورونسكي )Hahn et al., 2014الواقع ، وجد ىاف )

بغض النظر عن طريقة وضع االختبار، ومقدار  الًتابط الضمٍتاختبار ص رنيدوف توقع درجاهتم يف األشخا
اػبربة اليت اكتسبوىا يف إجراء االختبار، وكمية التوضيحات اؼبقدمة ؽبم قبل إجراء االختبار، عالوة على 

رؤية فريدة حوؿ توقع أدائهم يف االختبار، وىي رؤية ال تفسرىا اعتقاداهتم بشأف  ذلك، شنتلك األشخاص 
 كيف سيكوف أداء األشخاص بشكل عاـ.

ربيزاهتم  ؿبتوىإذا كاف األشخاص يدركوف  اال ربدد م وزمالئو Hahnذلك، فإف بياانت ىاف  ومع
كهم اػباص، أو من مصدر الضمنية من خالؿ االستبطاف، أو من خالؿ استخالص استنتاجات من سلو 

الحًقا(. ىذا األمر مهم لتحديد ما إذا كاف الوعي الذي  قشالذي سينا Bergerآخر )انظر رأي بَتجر 
شنتلكو األشخاص بشأف ربيزاهتم الضمنية ىو ما يشكل معرفة الذات، إذا كاف وعينا دبحتوى ربيزاتنا الضمنية 

سلوكنا )على سبيل اؼبثاؿ(، فإف السؤاؿ اؼبطروح ىو ما إذا   مستمد من االستنتاجات اليت نقـو هبا بناًء على
أف  همكانت ىذه االستنتاجات مربرة، على افًتاض أف اؼبعرفة تستلـز اعتقاًدا صحيًحا مربرًا، يرى بعض

 Saul, 2012اغبقائق حوؿ التحيز الضمٍت تربر التشكك "العاؼبي" ذباه قدراتنا كأشخاص نعرؼ ذواتنا )
(، إذا كاف ىذا صحيًحا، فينبغي أف نقلق من أف استنتاجاتنا بشأف ؿبتوى 2-2-3قرة ؛ انظر الف2012

https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/notes.html#note-15
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الطرؽ اليت نتصرؼ هبا على أساس يومي، من احملتمل أف تكوف غَت مربرة، ومع  عربيزاتنا الضمنية، من صبي
سبيل اؼبثاؿ،  اآلخر نأف الناس عادة ما يكونوف مًتصبُت رائعُت ؼبا يدور بعقوؽبم )على همذلك، رنادؿ بعض

Carruthers, 2009; Levy, 2012 ويف ىذه اغبالة قد يكوف من اؼبرجح أف استنتاجاتنا بشأف ؿبتوى ،)
أذىاننا مربرة  شأفاليت نتخذىا ب تاجاتربيزاتنا الضمنية مربرة بشكل جيد، ولكن حىت لو كانت االستن

الوصوؿ االستبطاين اؼبباشر إىل بشكل جيد، فإف ذلك سيكوف موضع نقاش إذا ةبت أف لدينا إمكانية 
 ربيزاتنا.

 

 :التشكك 3-2
-2-3نتيجة البحث عن آاثر التحيز الضمٍت على اإلدراؾ )الفقرة  لشكيأحد أنواع القلق ا ينشأ

(؛ فبا يؤدي إىل القلق بشأف حالة معتقداتنا اإلدراكية، يف حُت يركز النوع الثاين من القلق الشكي على ما 1
 (.2-2-3يز الضمٍت عن قدراتنا كأشخاص نعرؼ ذواتنا بشكل عاـ )الفقرة قد سنربان بو التح

 

 :االعتقاد اإلدراكي 3-2-1
ُعرضت عليهم أواًل صور للوجوه  الذينكاف اؼبشاركوف   ،( Payne, 2001دراسة ابيٍت ) خالؿ

مياًل للخطأ يف السوداء، وىم زنملوف شيًئا ما، أسرع يف ربديد صور البنادؽ على أمها بنادؽ وكانوا أكثر 
وذلك مقارنة ابؼبشاركُت الذين ُعرضت عليهم أواًل صور للوجوه  بنادؽ،ربديد صور اآلالت األخرى على أمها 

 ;Payne et al., 2002البيضاء، تكررت ىذه النتيجة بشكل مباشر ومفاىيمي )كما يف دراسة: 
Conrey et al., 2005ةَتات االذباىات واؼبعتقدات على (، وىي مثاؿ جملموعة أوسع من النتائج حوؿ أت

إف النتائج اليت توصل إليها ابيٍت و (. Barrick et al., 2002; Proffitt, 2006اإلدراؾ )مثل دراسة: 
Payne  ،النار على رجاؿ سود ُعّزؿ يف السنوات األخَتة، مثل  ةال سيما يف ضوء إطالؽ الشرطو ـبيفة

إىل أف االرتباطات الضمنية لدى األشخاص بُت "الرجاؿ تشَت النتائج و أمادو دايلو وأوسكار غرانت، 
ما يرونو، وقد يكوف ىذا سبًبا لنوع فيحكمهم وسلوكهم من خالؿ التأةَت  يفالسود" و"البنادؽ" قد تؤةر 

 ودراسة ، Siegel, 2012, 2017معُت من القلق اؼبعريف، فضاًل عن اآلاثر األخالقية، وكما يقوؿ سيغيل )
فإف القلق ىو ربيز ضمٍت يتسبب يف إدخاؿ بنية دائرية يف تكوين اؼبعتقدات، إذا كاف  ،ستصدر قريًبا( 

الشخص يعتقد أف الرجاؿ السود ىم أكثر مياًل من الرجاؿ البيض المتالؾ األسلحة أو استخدامها، فإف 
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أمها أسلحة، ىذا االعتقاد رنعل الشخص أكثر استعداًدا لرؤية األشياء الغامضة يف أيدي الرجاؿ السود على 
 ومن مث فعندما يعتمد الشخص على اإلدراؾ البصري كدليل لتأكيد معتقداتو، فإنو سيدور يف حلقة مفرغة.

السبيب  تأةَتالزعم نأف التحيزات الضمنية ىي سبب ىذا النوع من القلق اؼبعريف يعتمد على نوع ال إف
ئج التحيز بشأف األسلحة يف دراسة ابيٍت لالذباىات االجتماعية على اإلدراؾ البصري، وشنكن اعتبار نتا

Payne  على أمها حالة "اخًتاؽ إدراكي" إذا كاف ضبل الرجاؿ السود للشيء قد جعل صور اآلالت تبدو
ستصدر  ودراسة ، Siegel, 2012, 2017اػبربة اإلدراكية نفسها ) يفوكأمها صور للبنادؽ، عرب التأةَت 

أخرى  سيناريوىاتؿ حلقة دائرية يف تكوين اؼبعتقدات، كما تثَت قريًبا(، وىذا من شأنو ابلتأكيد إدخا
إمكانية تكوين معتقدات غَت مقبولة دوف حدوث اخًتاؽ إدراكي حقيقي، وابلنظر فيما يسميو سيغيل 

مثل  اآلالتال يتسبب يف أف تبدو  يهم"ذباوز اإلدراؾ اغبسي" : فإف ضبل الرجاؿ السود لشيء يف أيد
قة ضبل الشيء ال تسبب تغيَتًا يف اػبربة اإلدراكية(، ولكن بعض اغباالت اليت يشعر هبا البنادؽ )أي أف طري

قد تتأةر حبقيقة أف رجاًل أسود زنمل شيًئا يف يديو ويؤدي إىل قياـ  ،القلق اؼبرتفع حالةالشخص، مثل 
ذباىات اال فالشخص ابلتصنيف اػباطئ، سيتم اعتبار ذلك كحالة لتكوين معتقد غَت مقبوؿ طاؼبا أ

(، يف Siegel, 2012االجتماعية للشخص ذبعلو ال يتأةر دبحفزاتو البصرية بطريقة تؤكد اذباىاتو اؼبسبقة )
على سبيل اؼبثاؿ، فإف ما و حُت توجد سيناريوىات أخرى قد تبدد القلق بشأف تكوين معتقدات غَت مقبولة، 

ةل ؼبسار "ذباوز اإلدراؾ اغبسي" أدى إىل " يقًتح وجود مسار فبااؼبتربأ منو السلوؾيطلق عليو سيغيل "
شنكن أف تساعد األدلة و حدوث خطأ يف التصنيف، ابستثناء أف الشخص يعترب مسبًقا أف تصرفو كاف خطًأ، 

التجريبية يف فرز ىذه االحتماالت، على الرغم من أمها ردبا ال تستقر على أحدىا بشكل قاطع )على سبيل 
 .(Correll et al., 2015اؼبثاؿ، 

 

 :العاملي التشكك 3-2-2
قلق واسع حوؿ ما يؤوؿ إليو البحث يف التحيز الضمٍت من عدـ ةقة األشخاص يف ملكاهتم  ىناؾ

من األشكاؿ التقليدية  أقوى( Saul, 2012يُعد "الشك اؼبتعلق ابلتحيز" )و الباحثة عن اؼبعرفة بشكل عاـ، 
 إىل أف أحكامنا اؼبعرفية ليست فقط احتمالية، للتشكك )مثل التشكك العاؼبي اػبارجي(، دبعٌت أنو يشَت

ما تكوف خاطئة، ومن اؼبرجح أف تؤدي التحيزات الضمنية إىل تدىور أحكامنا يف العديد من  اػً غالبولكنها 
 ت،اجملاالت، على سبيل اؼبثاؿ، أحكاـ األساتذة بشأف درجات الطالب، واغبكم عند التقدمي على اجملال
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(، فمن Fricker, 2007على ذلك، وكما يشَت فريكر ) عالوة. ]16[لوظائف واغبكم على اؼبرشحُت ل
اؼبرجح استبعاد شهادة أعضاء اجملموعات اؼبوصومة بسبب التحيز الضمٍت، الذي شنكن، وفًقا القًتاح جينيفر 

نأسئلة  العًتاؼأف يضخم ىذه اإلخفاقات اؼبعرفية إىل جانب خلق اؼبزيد منها، مثل عدـ ا ،Saulوؿ شا
النقطة األساسية حوؿ ىذه األمثلة ىي أف ف(، Hookway, 2010معينة ابعتبارىا ذات صلة ابلبحث، )

ا ذات قيمة علمية أو أحكامنا من احملتمل أف تتأةر ابلتحيزات الضمنية حىت عندما "نعتقد أننا نصدر أحكامً 
عالوة على ذلك، و اليت ستصدر قريًبا(.  Welpinghusانظر أيًضا دراسة  ؛ Saul, 2012:249جدلية" )

فإف ىذه التأةَتات تعمم عرب العديد من ؾباالت اغبياة اليومية، على عكس أخطاء اؼبنطق االحتمايل، وكما 
دعاء أو حجة، أو اقًتاح أو سؤاؿ مطروح من فإننا رنب أف نقلق كلما نظران يف ا ،Saulتقوؿ شاوؿ 

 (.Saul, 2012:250شخص ينتمي إىل فئة اجتماعية واضحة شنكننا التعرؼ عليها. )

يتضاءؿ الشك اؼبتعلق ابلتحيز إف سبكنا من تطوير تدخالت انجحة لتصحيح األخطاء اؼبعرفية  قد
ح بسيطًا، مثل مراجعة ملفات اؼبرشحُت يف بعض اغباالت، قد يكوف اإلصالو التحيز الضمٍت،  بهااليت يسب

 وبوجو، ]17[للوظائف دوف معرفة أظبائهم، لكن من اؼبؤكد أف بعض السياقات األخرى ستشكل ربداًي أكرب 
لق ابلتحيز يتخذ موقًفا شديد التشاـؤ ذباه معيارية عاداتنا غَت للشك اؼبتع Saulأعم، فإف تفسَت شاوؿ 

رؤية كيف شنكننا أف نثق يف ]عاداتنا[ مرة أخرى دبجرد أف نفكر يف  صعبالتأملية، وكتبت شاوؿ: "إف من ال
(. ومع ذلك، شدد آخروف على الطرؽ اليت شنكن أف يكوف للعادات غَت 2012:254التحيز الضمٍت" )

 & Arpaly,2004; Railton,2014; Brownsteinئل معرفية )على سبيل اؼبثاؿ، التأملية فضا
Madva, 2012a,b; Nagel, 2012; Antony, 2016 .) إف التوفيق بُت أسباب التشاـؤ حوؿ و

 مهم ا يف البحث اؼبستقبلي. أمرًاالوضع اؼبعريف لعاداتنا مع ىذه التيارات الفكرية سيكوف 

 

 :األخالقيةاملعرفية/  املعضالت 3-3
( أف التحيز الضمٍت سنلق Egan, 2011( وإرناف  )Gendler, 2011من جيندلر ) كلٌ   تزعم

من أف اؼبخاوؼ بشأف اؼبعضالت األخالقية/ اؼبعرفية  رغمالعلى صراًعا بُت أىدافنا األخالقية واؼبعرفية، و 
فإف تلك اؼبخاوؼ  ،إرناف كما تشَت  ،Pascalقدشنة وموجودة على األقل منذ الفيلسوؼ الفرنسي ابسكاؿ 

متجسدة أيًضا يف األحباث اؼبعاصرة حوؿ قيمة األوىاـ اإلرنابية )كاعتقاد الشخص نأنو رائع، فبا قد يعزز 
تنبع اؼبعضلة و (. Taylor & Brown, 1988الرغم من أنو اعتقاد مزيف؛ مثل: على شعوره ابلسعادة 

https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/notes.html#note-16
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/notes.html#note-17
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الطريقة اليت يكوف هبا  الكتشاؼالذي تتبعتو جيندلر  ،يطقابلية ذبنب التنم عدـابلتحيز الضمٍت من  حمليطةا
يتنصلوف من الصور النمطية  ذينلألشخاص ال ابلنسبةو ، ]18[أساسي ا لقدراتنا اؼبعرفية  تماعيالتصنيف االج
 شائعة ألسباب أخالقية، فإف ىذا سنلق تضاراًب بُت ما نعرؼ وما نقيم، وكما قالت جيندلر:االجتماعية ال

تتنصل منها، فيتوجب عليك أف تدفع التكلفة  رقيةكنت تعيش يف ؾبتمع مكوف من فئات ع  إذا
قافية، أو الث الفئاتحوؿ  الرئيسية اؼبعلومات أواألساسي  اؼبعدؿاؼبعرفية لإلخفاؽ يف ترميز أنواع معينة من 

اليت مت ترميزىا بطرؽ تضمن  -أف تنفق طاقة معرفية تنظم االرتباطات اغبتمية اليت تثَتىا تلك اؼبعلومات 
 (.2011:37. )-قابلية الوصوؿ إليها

تعميمات إحصائية  وىيالنوع االجتماعي إىل اؼبعدالت األساسية احملظورة، على سبيل اؼبثاؿ،  ينظرو 
إف األشخاص الذين يُطلب منهم ربديد قيمة أقساط التأمُت و اإلشكالية،  يةجتماعمفيدة تستخدـ اؼبعرفة اال

لألحياء االفًتاضية سيقبلوف اؼبخاطر االكتوارية كمربر لتحديد أقساط أعلى ألحياء معينة، لكنهم لن يفعلوا 
(، Tetlock et al., 2000ذلك إذا قيل ؽبم: إف اػبطر االكتواري مرتبط ابلًتكيبة العرقية لذلك اغبي )

ىذه "الرقابة الذاتية اؼبعرفية على أسس غَت معرفية" ذبعل من اؼبستحيل على األشخاص أف يكونوا عقالنيُت و 
 (.Gendler, 2011:55,57"معرفي ا"، ومنصفُت "أخالقي ا" على حد سواء )

داًل من ( مشاكل تتعلق ابلطرؽ البديهية غبل ىذه اؼبعضلة، واستقرت بEgan, 2011إرناف ) أاثرت
ذلك على فكرة أف قيمنا األخالقية تستحق ببساطة أف نقدـ ؽبا تضحيات معرفية، يف حُت أف اؼبفكرين 
اآلخرين كانوا وما زالوا أقل استعداًدا لقبوؿ أف التحيز الضمٍت سنلق يف الواقع معضلة معرفية أخالقية ال شنكن 

 ,Mugg, 2013; Beeghly, 2014; Madva, 2016b; Lassiter & Ballantyneذبنبها )
2017; Puddifoot, 2017و(، وعلى سبيل اؼبثاؿ، تتمثل إحدى طرؽ التعامل مع اؼبعضلة يف القوؿ نأن 

اليت ؽبا تكاليف، وإدنا إمكانية الوصوؿ إىل اؼبعرفة االجتماعية يف الظروؼ  حبد ذاهتاليست اؼبعرفة االجتماعية 
وابلتايل، فإف حل اؼبعضلة ليس ابلتجاىل، بل بتنظيم  (،Madva, 2016bاػباطئة ؽبا تكاليف معرفية )

الوصوؿ إىل  ظيمسبيل اؼبثاؿ، شنكن تن علىإمكانية الوصوؿ إىل الصور النمطية بطريقة خاصة بكل موقف، 
رنب على و (، Moskowitz & Li, 2011اؼبعرفة االجتماعية من خالؿ أىداؼ األشخاص وعاداهتم )

خالقية واؼبعرفية بسبب التحيز الضمٍت أف ينظروا أيًضا يف اؼبنح الدراسية ذات القراء اؼبهتمُت ابؼبعضالت األ
 ,Basu & Schroeder, 2018; Gardinerالصلة بشأف "التعدي األخالقي" )على سبيل اؼبثاؿ، 

2018.) 

https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/notes.html#note-18
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 :األخالق -4
يف الوقت  معظم الكتابة الفلسفية يف أخالقيات التحيز الضمٍت على سؤالُت متمايزين ومًتابطُت ركزت

اثنًيا: ىل يستطيع  .(؟1-4أواًل: ىل األشخاص مسؤولوف أخالقي ا عن ربيزاهتم الضمنية )الفقرة  :نفسو
 (؟2-4األشخاص تغيَت ربيزاهتم الضمنية أو التحكم يف آاثرىا على أحكامهم وسلوكهم )الفقرة 

 

 :املسؤولية األخالقية 4-1
أواًل،  :ُت ـبتلفُتن رئيسيلية األخالقية للتحيز الضمٍت أمر ما شنيز الباحثوف اؼبهتموف ابؼبسؤو  غالًبا

شنكن للمرء أف يتساءؿ: ىل و شنيزوف بُت اؼبسؤولية عن االذباىات واؼبسؤولية عن األحكاـ والسلوؾ، 
أمهم مسؤولوف عن  و(، أ2األشخاص مسؤولوف عن اذباىاهتم الضمنية اؼبفًتضة على ىذا النحو )الفقرة 

أحكامهم وسلوكهم؟ وقد ركز معظم الباحثُت على السؤاؿ األخَت، وىو ما  يفالضمنية  أتةَتات اذباىاهتم
 سأفعلو أيًضا.

اؼبسؤولية، وشنكن تفسَت ىذا  تتحملمسؤواًل وأف  تكوفاألمر اؼبهم اآلخر يف التمييز بُت أف  ويتمثل
استحقاؽ اللـو  التمييز من خالؿ عدة طرؽ ـبتلفة ولكن مًتابطة، حيث شنكن أف يفسر كتمييز بُت

قاـ هبا اؼبرء يف  يتالتارسنية واؼبستقبلية )أي اؼبسؤولية عن األشياء ال يةاللـو الفعلية؛ بُت اؼبسؤول وتعبَتات
اؼباضي مقابل اؼبسؤولية عن القياـ ببعض األشياء يف اؼبستقبل(، وبُت اؼبسؤولية كشكل من أشكاؿ اغبكم 

وقد ركز معظم الباحثُت على القسم األوؿ من ىذه اؼبفارقات ن أشكاؿ العقوبة، مقابل اؼبسؤولية كشكل م
، وما إىل ذلك(، من خالؿ ةالة مداخل: اغبجج اؼبستمدة من أذنية  ة)مثل كومهم مسؤولُت، واستحقاؽ اللـو

اغبجج اؼبستمدة من أذنية التحكم و (. 1-1-4الوعي أو اؼبعرفة بشأف التحيزات الضمنية للشخص )الفقرة 
ت واغبجج اؼبستمدة من اعتبارا .(2-1-4يز الضمٍت للشخص على حكمو وسلوكو )الفقرة يف أتةَت التح

 ,.Holroyd et alانظر  ،3-1-4و"الذات العميقة" )الفقرة  "Attributionist العازي لألسباب"
 ؼبراجعة أكثر تعمًقا لنظرايت اؼبسؤولية األخالقية والتحيز الضمٍت(.  2017

 

 :الوعي املستمدة من احلجج 4-1-1
اإلدراؾ الواعي لتحيزاتنا الضمنية يُعد شرطًا ضروراي  للمسؤولية األخالقية عن تلك التحيزات،  إف 
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عن الرأي القائل نأف صبيع التحيزات ضد  نتخلى أف مقًتحةً  ة،الفكرة البديهي عن   Saulتعرب شاوؿو 
التحيز الضمٍت وىم غَت مدركُت بو ؛ ]ألنو[ ال ينبغي لـو األشخاص على تستحق اللـواعبماعات اؼبوصومة 

 emphasis ,55 :2013سباًما، حيث تنتج تلك التحيزات فقط من حقيقة أمهم يعيشوف يف ةقافة جنسية، )
in original.) 

بشأف استحقاؽ اللـو والتحيز  يةالنفسية الشعب ذباىاتمع اال يتماشى Saul أف ادعاء شاوؿ يبدوو 
( أف أفراد عينة الدراسة كانوا أكثر استعداًدا 2010) وزمالؤه   Cameronالضمٍت، وقد وجد كامَتوف

بصورة كبَتة إللقاء اؼبسؤولية األخالقية على "جوف" عندما ُوِصف نأنو يتصرؼ بطرؽ سبييزية ضد السود على 
بوجوب معاملة الناس على قدـ اؼبساواة، بغض النظر عن العرؽ" مقارنة ابستجابتهم  تقادهالرغم من "اع

لديو ذباه األمَتكيُت من  يةمن وجود "كراىية ال واع غمُوِصف نأنو يتصرؼ بطرؽ سبييزية على الر  عندما
 أصوؿ إفريقية" أي أنو "غَت مدرؾ بوجودىا".

قد يبدو ف(، 1-3تشَت األدلة إىل أف الناس غالًبا ما يكوف لديهم وعي بتحيزاهتم الضمنية )الفقرة  وإذ
إذا  فتلك التحيزات استناًدا إىل اغبجة اؼبستمدة من الوعي، ومع ذلك،  عن لوفأف األشخاص العاديُت مسؤو 

كاف السؤاؿ ىو ما إذا كاف األشخاص يستحقوف اللـو عن السلوكيات اليت تتأةر ابلتحيزات الضمنية )بداًل 
من استحقاؽ اللـو بسبب وجود التحيزات نفسها(، فردبا يكوف الوعي ابألةر ىو األمر األكثر أذنية 

(Holroyd, 2012 ومع ذلك، فإف غياب الوعي بتأةَتات التحيز الضمٍت على سلوكنا قد ال يربئ ،)
الضمنية تشبو  تحيزاتحيث اؼببدأ، ويتمثل أحد االحتماالت يف أف ال نمن اؼبسؤولية حىت م شخاصاأل

رؼ بشكل سيئ اغباالت اؼبزاجية، دبعٌت أف شعورؾ حبالة مزاجية سيئة وغَت ملحوظة شنكن أف يؤدي إىل التص
(Madva, 2018 ،) حوؿ ما إذا كانت تلك اغبالة اؼبزاجية غَت اؼبلحوظة ىي دبثابة تربئة من  دؿىناؾ جو

(، كما أف أحد االحتماالت األخرى Korsgaard, 1997; Levy, 2011اؼبسؤولية )على سبيل اؼبثاؿ، 
ل من استحقاؽ توجيو اللـو للشخص، والتحيزات الضمنية صبيعها تقل سيئةأف اغباالت اؼبزاجية ال يتمثل يف

 ولكنها ال تقوض استحقاقو اللـو حبد ذاتو، ويعتمد ىذا االدعاء جزئي ا على درجة قبوؿ اؼبسؤولية األخالقية.

مشكالت الًتكيز على الوعي ابألةر، كما تشَت ىولرويد  إحدىمن ذلك، فإف  الرغمعلى و 
Holroyd (2012تكمن يف أننا قد ال نكوف مدرك ،) ،ُت ألةر العديد من اغباالت اؼبعرفية على سلوكنا

ىذا يشَت و بعبارة أخرى، قد يؤدي الًتكيز على الوعي ابألةر إىل تشكك عاؼبي بشأف اؼبسؤولية األخالقية، و 
إىل أف الوعي ابألةر قد ال يكوف معيارًا جيًدا للتمييز بُت اؼبسؤولية عن التحيزات الضمنية واؼبسؤولية عن 

النظر عما إذا كاف التشكك العاؼبي بشأف اؼبسؤولية األخالقية شنكن الدفاع  غضعرفية األخرى، باؼب االتاغب
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 ال. وعنو أ

 أف يعرفو رنبما الثانية لتفكيك اغبجة اؼبستمدة من الوعي ىي من خالؿ الًتكيز على  الطريقة
ط ىذا النهج بُت اؼبسؤولية ابلفعل، ويرب يعرفونو مااألشخاص عن التحيز الضمٍت، بداًل من الًتكيز على 

 & Kelly) رودرو  يسبيل اؼبثاؿ، ذبادؿ كيل ىعلو األخالقية والبيئة االجتماعية واؼبعرفية للشخص، 
Roedder, 2008" اإلدراؾ مقّيم( نأف Savvy Grader مسؤوؿ عن تعديل درجات الشخص "

التحيز الضمٍت وخاضًعا لو، وبروح  للتعويض عن ربيزاتو احملتملة؛ ألنو رنب أف يكوف على دراية ابلبحث عن
( مقارنة بُت اةنُت من أتباع مذىب 2016) Washington & Kellyفباةلة، أجرت كيلي وواشنطن 

 اؼبدرسةلديهما ملف نفسي متكافئ، وتبُت أف االختالؼ الوحيد بينهما يكمن يف أف " يةاؼبساواة االفًتاض
" قامت اغبديثة يف اؼبساواة اؼبدرسة، يف حُت أف "1980اـ السَت الذاتية يف ع ت" قيمالقدشنة يف اؼبساواة

سمعا عن وجود التحيز الضمٍت، ترى واشنطن تا اؼبدرستُت مل تالرغم من أف كلعلى . و 2014بذلك يف عاـ 
اغبديثة يف اؼبساواة مالمة أخالقي ا بطريقة ال تنطبق على  سةاؼبدر  أف   Washington & Kellyوكيلي

؛ وذلك ألف اؼبدرسة اغبديثة كاف إبمكامها، بل وكاف رنب عليها، أف تعرؼ عن التحيزات اؼبدرسة القدشنة،
مقارنة بعاـ  ـ2014الضمنية احملتملة للشخص، ابلنظر إىل حاالت التطور يف فن البحث النفسي يف عاـ 

ماعية والبيئة . وؿبل االستشهاد ىنا ىو أف تقييمات اؼبسؤولية تتغَت مع التغَتات يف العوامل االجتـ1980
 اؼبعرفية.

اغبجة اؼبستمدة من الوعي يف الًتكيز على الطريقة اليت يتكامل هبا  يكالطريقة الثالثة لتفك وتتمثل
 ,Levyأو ال يتكامل مع ؾبموعة متنوعة من االذباىات األخرى للشخص دبجرد أف يصبح واعًيا ) االذباه

فإف االذباىات اؼبسببة للسلوؾ اؼبسؤوؿ تتوفر جملموعة  وفًقا لوجهة النظر ىذه،و (، 1-2الفقرة  انظر ;2012
 ,Festingerعلى سبيل اؼبثاؿ، يف ذبارب التنافر اؼبعريف )على سبيل اؼبثاؿ ، و واسعة من األنظمة اؼبعرفية، 

(، يسند األشخاص أسبااًب غَت منطقية ألنفسهم مث شنيلوف إىل التصرؼ وفًقا لتلك األسباب اؼبسندة 1956
 يفلألسباب يف ىذه اغبالة لو أتةَت تكاملي  اإلسناد الذايت فإف( Levy, 2012وطبًقا لرأي ليفي )ذاتي ا، 

السلوؾ، وابلتايل شنكن اعتباره كضماف لنوع األشخاص اؼبطلوبة للمسؤولية األخالقية، وبشكل حاسم، 
، ويوفر ىذا الرأي أساًسا عندما يكوف الشخص واعًيا ابألسباب اؼبسندة ذاتي ا، زندث ىذا التأةَت التكاملي

تتكامل مع السلوؾ عندما يصبح  ليتلالدعاء نأف االذباىات اليت يكوف الشخص مسؤواًل عنها ىي تلك ا
االذباىات الضمنية ليست كذلك، ويتمثل األمر اؼبهم أخالقي ا  فإفالشخص مدرًكا حملتواىا، وحبسب ليفي 

 يف:



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
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 جعلها تتكامل مع اىتماماتنا الشخصية ابلطريقة يف يفشلالوعي دبحتوى اذباىاتنا الضمنية  أف
 (.Levy, 2012: 9اؼبطلوبة للمسؤولية األخالقية اؼبباشرة )

 

 :املستمدة من التحكم  احلجج 4-1-2
اؼبتحكم حقيقة أف العمليات الضمنية غالًبا ما يتم تعريفها على النقيض من العمليات اؼبعرفية " تشَت

على السلوؾ بطريقة تتجاوز القدرات الفعلية للفرد، وفبا يدعم ىذا  ؤةرقد ت إىل أمها ،(2-2" )الفقرة هبا
 ,Huebnerالتفسَت حقيقة أف التحيزات الضمنية تبدو كأمها "تنتعش" رد ا على للجهود اؼبتعمدة لكبحها )

2009; Follenfant & Ric, 2010 ،) تشَت األحباث اؼببكرة إىل أف التحيزات الضمنية ؾبرد انعكاس و
للوعي بعملية التنميط، وليست اذباىات شخصية، كما تضمنت األحباث أف ىذه اغباالت تعكس 
العمليات اليت "ربدث" لألشخاص، ومع ذلك، يشكك الفالسفة ابآلونة األخَتة يف تداعيات ىذه البياانت 

 ابؼبسؤولية األخالقية. تبطوغَتىا على فكرة التحكم اؼبر 

التحكم الواردة يف األدبيات عن اؼبسؤولية ىي أمها آلية  فكرةًعا لفهم تكوف الطريقة األكثر شيو  ردباو 
سبب كاٍؼ للقياـ بذلك  جودنفسية تسمح للشخص ابلتصرؼ بشكل ـبتلف عما كاف سيفعلو عند و 

(Fischer & Ravizza, 2000لكن السؤاؿ الذي يواجو ىذا النوع من وجها ،)النظر عن التحكم  ت
اليت تتكشف يف غياب  -ألسباب ىو ما إذا كاف رنب اعتبار السلوكيات التلقائية اؼبستندة إىل االستجابة ل

الباحثُت أف التلقائية والتحكم ليسا  بعضال، ويرى  وخاضعة لسيطرة الشخص أ -األسباب الصرزنة 
"، ويقدـ البيئي التحكم( مفهـو "Holroyd & Kelly, 2016وىولرويد ) كيلي متعارضُت، وتطرح

( سرًدا للتحكم الالواعي الذي يضمن التلقائية Suhler & Churchland, 2009ند )سوىلر وتشرشال
 اؼبسؤولية. ضمافنفسها، ولكنو يكفي ظاىراي  ل

(؛ وهبذا اؼبعٌت، شنكن استخالص التمييز السردنة :)مثل واألسبتةالتلقائية  ميز آخروف بُت التصرفات وقد
   automaticالتلقائية ألفعاؽبم" سبقةاؼبربؾبة ال" األخالقي ذي الصلة من حيث قدرة األشخاص على

(، كما Wigley, 2007كم هبا )على سبيل اؼبثاؿ، ( بواسطة اػبيارات السابقة اؼبتحاؼبؤسبتة)وليس أفعاؽبم 
شنكن استخالصو من حيث قدرة األشخاص على مراقبة أفعاؽبم التلقائية بصورة واعية )على سبيل اؼبثاؿ: 

Levy & Bayne, 2004الضمنية اؼبفًتضة ليست تلقائية  اىات(، أو قد يكوف األمر ببساطة أف االذب
 يزاؿ الحُت أف البعض اآلخر  يف. ]19[( Buckwalter forthcomingألمها قابلة للتغيَت بسهولة )مثل: 

https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/notes.html#note-19
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يز بُت التحكم "غَت اؼبباشر" و"اؼبباشر" يف اذباىات الشخص أو سلوكو )على سبيل اؼبثاؿ: شن
Holroyd,2012; Levy & Mandelbaum, 2014 ;Sie & Voorst Vader-Bours, 

( نأف ىناؾ العديد من األمور اليت ال نتحكم فيها بشكل Holroyd, 2012رنادؿ ىولرويد )و (، 2016
عاـ، مثل تعلم إحدى اؼبهارات، والتحدث بلغة أجنبية،  شكلنتحمل مسؤوليتها ب مباشر وفوري، ولكننا

وحىت تبٍت بعض اؼبعتقدات، ال شنكن امتالؾ أي من ىذه القدرات أو اغباالت عن طريق اإلرادة؛ وإدنا 
أو  ىذا يشَت إىل أننا ال شنكن أف نتحمل اؼبسؤولية عن االذباىاتو يستغرؽ اغبصوؿ عليها وقًتا وجهًدا، 

السلوكيات سوى تلك اليت نتحكم هبا بصورة غَت مباشرة وبعيدة اؼبدى، ابلتايل، فإف السؤاؿ ىو ىل إبمكاف 
األشخاص فبارسة سيطرة غَت مباشرة وبعيدة اؼبدى على ربيزاهتم الضمنية؟ تشَت الدالئل اؼبتزايدة إىل أننا 

 (.2-4نستطيع )الفقرة 

 

 :ةونظرايت الذات العميق اإلسناد 4-1-3
نظرايت "اإلسناد" ونظرايت الذات العميقة بشأف اؼبسؤولية األخالقية بدياًل عن اغبجج  سبثل

وفًقا ؽبذه النظرايت، فإف الشخص يكوف مسؤواًل عن الفعل عندما زندث و من الوعي والتحكم،  دةاؼبستم
: إف مسؤولية إحدى الطرؽ الشائعة لتوضيح ذلك تتمثل يف القوؿو بعد تفكَت متعمق من الشخص نفسو، 

األفعاؿ يتم إسنادىا إىل األشخاص حبكم التفكَت اؼبتعمق من "الذات العميقة" للشخص، حيث سبثل الذات 
(، وعلى الرغم من وجود اختالفات كبَتة Sripada, 2016العميقة اؼبوقف التقييمي األساسي للشخص )

فكَت الذات العميقة يف االذباه أو الفعل، يف األدبيات حوؿ ماىية الذات العميقة حق ا، وكذلك ماذا يعٍت ت
فإف أصحاب نظرية اإلسناد متفقوف على أف الناس شنكن أف يكونوا مسؤولُت أخالقي ا عن بعض األفعاؿ غَت 
الواعية )مثل حاالت "عدـ االنتباه"(، أو األفعاؿ غَت الطوعية )مثل األفعاؿ النابعة من ردود الفعل العاطفية 

 ;Frankfurt, 1971; Watson, 1975, 1996الشخص ) إلرادةاؿ اؼبخالفة القوية(، أو األفع
Scanlon 1998; A. Smith 2005, 2008, 2012; Hieronymi, 2008; Sher, 2009; and 

H. Smith, 2011.) 

وجهات النظر اؼبؤةرة واليت تطورت يف السنوات األخَتة ىي أف األشخاص مسؤولوف فقط  إحدىإف 
للتعديل من خالؿ األحكاـ "التقييمية" أو  رضةو االذباىات اليت تنبع أو تكوف ععن تلك التصرفات أ

حيث اؼببدأ( أف ُيسأؿ الوكيل عن أسباب  مناليت تكوف مناسبة ) ألحكاـ"العقالنية" للشخص، وىي ا
 .A(. يقًتح أ. ظبيث Scanlon 1998; A. Smith 2005, 2008, 2012)مربرات( امتالكها )
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Smith  ات الضمنية تنبع من األحكاـ العقالنية نظرًا ألف:أف التحيز 

–581 :2012الشخص اؼبعلنة صراحة ال ربسم مسألة ما يعتربه الشخص مربرًا مناسًبا. ) معتقدات
582, fn 10.) 

مهج بديل أف مصدر "الذات العميقة" يتمثل يف "اىتمامات" الشخص وليس يف أحكامو  ويرى
الرغم من على (. و Shoemaker, 2003, 2011; Jaworska, 2007; Sripada, 2016العقالنية )

السياؽ على أمها حاالت نفسية ذات  ىذايظل ينظر إليها يف  تلفة،أف تلك االىتمامات قد ُوصفت بطرؽ ـب
خصائص نزوعية متعلقة ابلدافعية والعاطفة والتقييم، ويُعد السؤاؿ اؼبطروح بشأف ما إذا كانت التحيزات 

 ,Brownstein, 2016aال، من األسئلة مفتوحة اإلجابة ) وة الىتمامات الشخص أالضمنية انعكاسي
أنو حىت يف اغباالت اليت ال يُنسب فيها التحيز الضمٍت إىل الذات العميقة  ًضامن احملتمل أيو (، 2018

 بعض الواجبات أو االلتزامات اليت يتحملها نتهاؾالشخص مسؤولية ا ربميلللشخص أف يظل من اؼبناسب 
أف يف Glasgow (2016 )(. ابؼبثل، ذبادؿ جامعة جالسجو Zheng, 2016بسبب ربيزاتو الضمنية )

النظر ىذه فيما يتعلق  وجهةاؼبسؤولية عن التحيزات الضمنية قد ال تُنسب إىل األشخاص، وتتجلى 
ذا الرأي عن ى Glasgow، وتدافع جامعة جالسجو اصابؼبسؤولية عن األفعاؿ اليت ال يتم ربميلها لألشخ

و"التغايرية اغبساسة   "Content-Sensitive Variantism على أساس "التغايرية اغبساسة للمحتوى
"، وذنا وجهتا نظر تربراف إعفاء الشخص من اؼبسؤولية  تبًعا Harm-Sensitive Variantism للضرر

ه اآلراء اؼبتنوعة تنقيحا قواي  تُعد ىذو للسمات الزائدة للفعل، مثل ؿبتوى الفعل، أو نوع األذى الذي يسببو، 
الفلسفية خالؿ القرف العشرين، ويرى  األدبياتما فيما يتعلق ابؼبفاىيم التقليدية عن اؼبسؤولية يف  إىل حدٍّ 

 ,Vargas, 2005; Faucherأف األحباث حوؿ التحيز الضمٍت تتطلب مراجعة من ىذا النوع ) همبعض
2016.) 

 

 :التدخالت 4-2
من حيث اؼببدأ ابألسئلة  اًماف العاملوف يف ؾباؿ األخالقيات التطبيقية أقل اىتميكوف الباحثو  قد

، وأكثر اىتماًما ابلبحث يف كيفية تغيَت ربيزاتنا الضمنية أو التحكم هبا،  فبا ال شك فيو أف أي و حوؿ اللـو
انعو السياسات قد يكوف صو شخص ملتـز دبكافحة التحيز والتمييز من اؼبرجح أف يشاركهم ىذا االىتماـ، 

ومديرو أماكن العمل معنيُت أيًضا إبرناد تدخالت فعالة، ابلنظر إىل أمهم يوجهوف ابلفعل موارد ىائلة من 
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 تضررةواجملاالت األخرى اؼب معاتالقطاعُت العاـ واػباص حنو برامج مكافحة التمييز يف أماكن العمل واعبا
(، فإف Paluck and Green, 2009) لوؾ وغرينمن الصراع بُت اجملموعات، ومع ذلك، وكما يشَت اب

فعالية العديد من االسًتاتيجيات شائعة االستخداـ تظل غَت واضحة، كما أف معظم الدراسات حوؿ اغبد 
ربكم،  تمن التحيز ىي دراسات غَت ذبريبية )تفتقر إىل الفحص العشوائي(، ويتم إجراؤىا بدوف ؾبموعا

 ، وذبميع البياانت النوعية )بداًل من الكمية( بشكل أساسي.وتركز على استباانت التقرير الذايت

متاحة ألجل  اتمن ذلك، تشَت ؾبموعة انشئة من األحباث اؼبختربية إىل وجود اسًتاتيجي الرغموعلى 
إف إحدى الطرؽ لتصنيف ىذه االسًتاتيجيات ىي من حيث كومها هتدؼ إىل و الضمنية،  يزاتتنظيم التح

اىرة والكامنة وراء التحيزات الضمنية لألشخاص، مقارنة ابلطرؽ اليت هتدؼ إىل ترؾ االرتباطات الظ تغيَت
يف آاثر ربيزاهتم على حكمهم وسلوكهم  التحكم، لكنها سبكن األشخاص من تغيَتاالرتباطات الضمنية دوف 

(Stewart & Payne, 2008; Mendoza et al., 2010; Lai et al., 2013 ،) على سبيل اؼبثاؿ، و
تؤدي إحدى االسًتاتيجيات "القائمة على التغيَت" إىل تقليل االرتباطات التلقائية لألفراد اليت تربط بُت  قد

"اللوف األبيض" وصفة "جيد"، يف حُت أف االسًتاتيجية "القائمة على التحكم" قد سبّكن األفراد من منع ىذا 
ؼبقارنة البياانت حوؿ و تدخالت إبرناز، االرتباط من التأةَت على سلوكهم، وقد وصفت أدانه بعض ىذه ال

أذنيتها ابلنسبة  ناقشة(، وؼب2016،  2014) وزمالئو  Laiتلك التدخالت، راجع دراسة الي يةفعال
"تقليل التحيز"، انظر دراسة  ذباربيسرد  مفيًدايشمل ملحًقا  دبالنظرايت اؼبيتافيزيقيا للتحيز الضمٍت، 

  )ستصدر قريًبا(.   Byrdبَتد

 

 :القائمة على التغيري التدخالت 4-2-1
 ;Aberson et al., 2008; Dasgupta & Rivera, 2008) بُت اجملموعات التواصل

Anderson, 2010 ثاؿللمناقشة( : بعد دراسة طويلة لتأةَتاتو على التحيز الصريح )على سبيل اؼب ،
Allport 1954 ؛ Pettigrew & Tropp 2006الفئات االجتماعية  (، يبدو أف التفاعل بُت أعضاء

ظل بعض الظروؼ اؼبعتدلة )على سبيل  اؼبختلفة يقلل أيًضا من التحيز الضمٍت، وإف كاف ذلك زندث يف
 اغبالة( وليس يف ظل ظروؼ أخرى. ؤاؼبثاؿ، التفاعل القائم على تكاف

( : يقـو Kawakami et al., 2007, 2008; Phills et al., 2011) على النهج التدريبو 
كوف مرارًا وتكرارًا "بنفي" القوالب النمطية و"أتكيد" الصور النمطية اؼبضادة عن طريق الضغط على زر اؼبشار 
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سبيل اؼبثاؿ، وجو أسود مقًتف بكلمة "رايضي"(، أو  لى" عندما يروف صورًا متسقة مع الصورة النمطية )عال"
)على سبيل اؼبثاؿ، وجو أبيض  " عندما يروف صورًا غَت متسقة مع الصورة النمطيةنعمالضغط على زر "

مقًتف بكلمة "رايضي"(. كما أف بعض السيناريوىات التجريبية األخرى قد دفعت اؼبشاركُت إىل إبعاد عصا 
التحكم بعيًدا عن أنفسهم من أجل "نفي" القوالب النمطية وسحب عصا التحكم ذباه أنفسهم "لتأكيد" 

 الصور النمطية اؼبضادة.

( : تقنية مستخدمة Olson & Fazio, 2006; De Houwer, 2011) التقييمي التكيف
على نطاؽ واسع يتم من خالؽبا إقراف االذباه عن شيء ما )على سبيل اؼبثاؿ، صورة لوجو أسود( مع اذباه 

 متكافئ آخر )على سبيل اؼبثاؿ، كلمة "عبقرية"( ، واليت تغَت تكافؤ الشيء األوؿ حنو اذباه الشيء الثاين.

(: Blair et al. 2001; Dasgupta & Greenwald 2001) الب النمطية اؼبضادةللقو  التعرض
الصور الذىنية اليت تصور أعضاء اجملموعات اؼبوصومة  زايدة تعرض األفراد للصور أو مقاطع األفالـ أو حىت

 وىم يتصرفوف بطرؽ ـبالفة للقوالب النمطية )على سبيل اؼبثاؿ، عرض صور لنساء عاؼبات( .

 :تدخالت القائمة على التحكمال 4-2-2
 Gollwitzer & Sheeran, 2006; Stewart & Payne, 2008; Mendoza) التنفيذ نوااي

et al., 2010; Webb et al., 2012اليت ربدد االستجابة اؼبوجهة حنو إذف -( : ىي خطط "إذا "
 النارثاؿ، يف اختبار "مطلق على سبيل اؼبفاؽبدؼ واليت سنطط الفرد لتنفيذىا عند مواجهة إشارة متوقعة، 

األشخاص الذين يظهروف وىم  عاؼبنحاز" حيث يتم وضع ىدؼ اؼبشاركُت يتمثل يف "إطالؽ النار" على صبي
، حينئذ زنملوف أسلحة يف ؿباكاة حاسوبية، قد يُطلب من اؼبشاركُت اعتماد اػبطة "إذا رأيُت وجًها أسودَ 

 .]20[سأفكر نأنو "غَت مسلح!" 

( : ىي تقنيات ؼبالحظة Monteith 1993; Monteith et al. 2002) "إشارات التحكم"و
ال سيما االنزعاج العاطفي الناجم عن تناقض تلك االستجاابت مع أىداؼ اؼبساواة و االستجاابت اؼبتحيزة، 

 ؼبشاركُت.لدى ا

 Huntsinger et al. 2010; Moskowitz & Li) األىداؼ واغباالت اؼبزاجية والدوافع هتيئة
2011; Mann & Kawakami 2012 شنكن أف تؤدي هتيئة أىداؼ اؼبساواة أو األيديولوجيات :)

 متعددة الثقافات أو حاالت مزاجية معينة إىل خفض درجات التحيز على اؼبقاييس الضمنية.

https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/notes.html#note-20
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ف بعض التدخالت القائمة إبعض الشكوؾ حوؿ ىذه الطريقة لتصنيف التدخالت، حيث  ىناؾ
على التحكم قد تغَت أيًضا االرتباطات الضمنية لدى األشخاص، كما أف بعض التدخالت القائمة على 

(، Stewart & Payne, 2008; Mendoza et al., 2010االرتباط قد تؤدي أيًضا إىل تعزيز التحكم )
(، وجدواىا Lai et al., 2016من ذلك ىو اؼبخاوؼ بشأف فعالية ىذه التدخالت دبرور الوقت )واألىم 

(، واحتمالية أمها قد تصرؼ االنتباه عن اؼبشكالت Bargh, 1999; Schneider, 2004العملية )
انظر  ؛Anderson 2010; Dixon et al. 2012ا ألشكاؿ الظلم االقتصادي واؼبؤسسي )األوسع نطاقً 

 (. 5ة فقر 

معظم األحباث عن مثل ىذه التدخالت حديثة ابلطبع؛ لذا ليس من الواضح حىت اآلف أي تلك  إفو 
(، ستكوف فعالة أو غَت فعالة، وقد Devine et al., 2012االسًتاتيجيات أو ؾبموعة من االسًتاتيجيات )

خربية مثل ىذه، بوصفها أف تلعبو التدخالت اؼب شنكنأعرب بعض الباحثُت عن تفاؤؽبم بشأف الدور الذي 
 ;Kelly et al., 2010aعناصر من ضمن جهود أوسع ؼبكافحة التحيز والتمييز )على سبيل اؼبثاؿ، 

Madva, 2017.) 

 

 :النقدية ودالرد -5
ومناقشة حوؿ  وجزفيما يلي وصف مو النقد بعدة طرؽ،  ىلاألحباث حوؿ التحيز الضمٍت إ تعرضت

 ؼبقاييس ضمنية ؿبددة. النقديةَ  التقييماتِ  اجانبً  تركتُ  وقد، ]21[أبرز االنتقادات 

 

 :املبالغة 5-1
 ابىتماـ كبَت، ليس فقط يف الفلسفة وعلم النفس، ولكن الضمٍت تحيزالبحث العلمي عن ال حظي

والصحافة، والقضاء واألعماؿ التجارية والطب؛ وقد أعرب بعض الباحثُت عن قلقهم من  أيًضا يف السياسة
يف القوة التفسَتية لألحباث حوؿ التحيز الضمٍت )على  اؼببالغةُ  تِ أف ىذا االىتماـ أصبح مفرطًا، حبيث جر 

 & Singal 2017; Jussim 2018 (Other Internet Resources); Blanton سبيل اؼبثاؿ:
Ikizer 2019.) 

من أف صعوبة التواصل العلمي مع اعبمهور أصبحت منتشرة )أي أمها ال تقتصر على  الرغموعلى 

https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/notes.html#note-21
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ز الضمٍت(، ويتم العثور على اغباالت األكثر فظاعة يف الصحافة الشعبية، فمن الصحيح القوؿ: أحباث التحيّ 
الجتماعية، وشنكن أف يكوف للمبالغة إف بعض الباحثُت قد ابلغوا يف أذنية التحيز الضمٍت لشرح الظواىر ا

وخيمة، مثل خلق حالة عامة من عدـ الثقة يف العلم، بيد أف إحدى النقاط اؼبهمة اليت رنب وضعها  بعواق
يف االعتبار ىي أف التحدايت اليت تواجو التواصل العلمي ـبتلفة عن التحدايت اليت تواجو البحث العلمي، 

ال، وىو سؤاؿ منفصل عما إذا كانت قوة  أوروحة ىو عما إذا كاف العلم قواي  ابلتايل، فإف أحد األسئلة اؼبطو 
إف اإلفراط يف البحث قد سنلق حوافز للعلماء و ال،  والعلم، بوضعها اغبايل، يتم توصيلها بدقة إىل اعبمهور أ

كل العلم مشاكل اؼببالغة زبتلف عن مشا  لكن   –وىذه مشكلة  -ضعيف  وللقياـ بعمل ملفت للنظر، ولكن
 نفسو.

 

 :مقابل الصريح الضمين 5-2
 :مثلأف التحيز الصريح شنكن أف يفسر الكثَت فبا يزعم التحيز الضمٍت تفسَته )يف البعض  جادؿ

Hermanson 2017a,b, 2018 (Other Internet Resources); Singal 2017; 
Buckwalter 2018 ،)ف( على سبيل اؼبثاؿ، يرفض جيسي سينغاؿJesse Singal, 2017ما ي )عن  قاؿ

أكثر أذنية من التحيز الصريح، مشَتًا إىل النتائج اليت توصلت إليها وزارة العدؿ األمريكية  أف التحيز الضمٍت
حوؿ التمييز اؼبتعمد على أساس العرؽ يف مدينة فَتجسوف بوالية ميزوري، وإىل حقيقة أف الوالايت اؼبتحدة 

 ا ما.ابلعنصرية الصرزنة نوعً رئيًسا يتسم  ـ2016انتخبت يف عاـ 

وآخرين ؿبقوف يف أف التحيز الصريح والتعصب التاـ مستمراف، بل  Singalاؼبؤكد أف سينغاؿ  منو 
إمهما منتشراف يف بعض األماكن، ومع ذلك، من غَت الواضح أيهم يعتقد أف التحيز الضمٍت أكثر أذنية من 

 بشكلاىتماـ الفالسفة حنو التحيز الضمٍت  ، وينصبّ التحيز الصريح، إذا كاف ىناؾ فعاًل من يعتقد ذلك
من اؼبفًتض أف  -هناؾ العديد من الناس ف نتشاره،خاص؛ ألنو وعلى الرغم من استمرار التحيز الصريح وا

يهدفوف إىل التفكَت والتصرؼ بطرؽ غَت متحيزة، ومع ذلك فهم  -وف ىذه اؼبقالة منهم ؤ الكثَت فبن يقر 
إف أذنية ىذه الظاىرة ال تقتصر فقط و اؼبنحاز، الذي درسو ابحثو التحيز الضمٍت،  عرضة ألنواع من السلوؾ

سبيب يف الرضا السائد عن حاالت التعصب  شكلعلى أذنيتها يف حد ذاهتا، ولكنها قد تساىم أيًضا ب
ح، . وقد يساىم التحيز الضمٍت أيًضا بشكل سبيب يف التحيز الصري Singalالفظيعة اليت يناقشها سينغاؿ

 (.Madva, 2019خاصة يف البيئات اؼبليئة ابؼبعايَت اؼبتحيزة )
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أحد مصادر القلق األخرى ذات الصلة يف عدـ وجود اتفاؽ يف األدبيات حوؿ معٌت  ويتمثل
كلمة "ضمٍت" تعٍت "الالوعي"، لكن كل ما يتم   فاألكثر شيوًعا ىو أ الفهمشنكن القوؿ: إف و "الضمٍت". 

 (.1-3 رةس الضمنية شنكن القوؿ: إنو ليس من الالوعي )الفقتقييمو من خالؿ اؼبقايي

أنو ال يوجد اتفاؽ واسع النطاؽ حوؿ معٌت "ضمٍت"، وصحيح أيًضا أنو ال توجد نظرية  صحيح
لإلدراؾ االجتماعي الضمٍت تتسق مع صبيع البياانت اغبالية، وتعتمد درجة اعتبار ىذا األمر كمشكلة على 

يفية تقدـ العلم، من اؼبهم أيًضا إدراؾ أف اؼبقاييس الضمنية ليست تقييمات عالية النظرايت األساسية حوؿ ك
ىذا يعٍت أمها سبزج بُت و (، 1-2الدقة ألي "جزء" فبيز من العقل، فهي ليست عملية خالصة )الفقرة 

يف الواقع، و  الناس واذباىاهتم الصرزنة، داتويشمل ىذا اؼبزيج معتق فة،العمليات اؼبعرفية والوجدانية اؼبختل
لقد أدرؾ الباحثوف لبعض الوقت أف أفضل طريقة للتنبؤ بدرجات الشخص على مقياس ضمٍت مثل اختبار 

 ةىي أف تسأؽبم عن آرائهم حوؿ أىداؼ االختبار، ولكن ىذا ال يعٍت أف اؼبقاييس الضمني الًتابط الضمٍت
قياسا على ذلك، فنسبة للمقاييس اؼبوجودة(، تفتقر إىل "الصالحية التمييزية" )أي أمها زائدة عن اغباجة ابل

من اؼبرجح أف ذبد أف األشخاص الذين يقولوف: إف الكزبرة مقززة لديهم ردود فعل انفرة منها، ولكن ىذا ال 
 يعٍت أف ردود أفعاؽبم النافرة تلك ىي بِْنية غَت صاغبة.

االجتماعي الضمٍت منذ عاـ ابلفعل، فإف إحدى النظرايت الرائدة لديناميكيات وعمليات اإلدراؾ و 
تستند إىل ؾبموعة من التنبؤات حوؿ عدـ  -( 2-2)فقرة  القضوي االرتباطيأال وىي التقييم  – 2006

 نقاء ىذه العملية )أي حوؿ التفاعالت بُت عمليات التقييم الضمنية والصرزنة(.

 

 :السلوك توقع 5-3
ؼبتفق عليها، أف االرتباط بُت اؼبقاييس الضمنية للمعايَت ا اوفقً  ،البعدية التحليالتمن  العديد وجدت

 Cameron٪ تقريًبا )37٪ و14والسلوؾ ىو ضعيف إىل متوسط، حيث يًتاوح متوسط االرتباطات بُت 
et al. 2012; Greenwald et al. 2009; Oswald et al. 2013; Kurdi et al. 2019 .)

سة )على سبيل اؼبثاؿ، يقاييس، ونوع االذباىات اؼبقيعزى ىذا التنوع إىل عدة عوامل، دبا يف ذلك نوع اؼبو 
بشكل عاـ مقابل االذباىات بُت اجملموعات على وجو اػبصوص(، ومعايَت التضمُت للتحليالت  تاالذباىا
الضمنية ىي تنبؤات  سالنقاد إىل أف اؼبقايي خلصوتقنياهتا اإلحصائية، استناًدا إىل ىذه البياانت،  البعدية
ال يقدـ سوى حملة  اختبار الًتابط الضمٍتوزمالؤه: "إف   Oswaldوقد كتب أوسوالد ، سلوؾلل ةضعيف
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وال يوفر رؤية أكرب فبا تقدمها اؼبقاييس الصرزنة للتحيز"  ن،بسيطة عمن سيمارس التمييز ضد م
إىل  Buckwalterابلًتكيز على أحباث التحيز الضمٍت بشكل أوسع نطاقًا، يشَت ابؾ والًت و (، 2013,18)

ستكوف أسبااًب مهمة  لضمنيةأف مراجعة األدلة "تلقي بظالؿ من الشك على االدعاء نأف االذباىات ا
 (.2018,11للسلوؾ" )

النظر يف العديد من األسئلة األساسية لتقييم ىذه االدعاءات؛ ىل من اؼبتوقع أف يكوف  رنبو 
( مع السلوؾ، سواء كانت صغَتة أو "ترتيب صفري ذاتللمقاييس الضمنية ارتباطات غَت مشروطة )أو "

تحكم يُ متوسطة أو كبَتة؟ إف االرتباطات ذات الًتتيب الصفري ىي تلك اليت ربصل بُت متغَتين عندما ال 
منذ سبعينيات القرف اؼباضي لوحظ أف األحباث حوؿ االذباىات القائمة على اإلقرار و  .يف أي متغَت إضايف

 -ربت أي ظرؼ- تتنبأ االذباىات ابلسلوؾ مىتبشكل كبَت على  كزتواؼبقابلة( قد ر  الستبانةالذايت )ا
على سبيل اؼبثاؿ، تتنبأ االذباىات بشكل  ،االذباىات تتنبأ ابلسلوؾ على ىذا النحو انتك  إذا ماوليس 

 & Ajzenأفضل ابلسلوؾ عندما يكوف ىناؾ تطابق واضح بُت اذباه الشخص والسلوؾ ؿبل البحث )
Fishbein,1977)، أف االذباىات العامة ذباه البيئة ال تتنبأ جيًدا بسلوؾ إعادة التدوير، فإف  ُتح فيف

ظهر إصباع يف السبعينيات وقد  .(Oskamp et al.,1991اذباىات معينة حنو إعادة التدوير تفعل ذلك )
و )على على أف عالقة االذباه ابلسلوؾ تعتمد بشكل عاـ على السلوؾ احملدد الذي يتم قياس والثمانينيات،

سبيل اؼبثاؿ، األحكاـ السياسية مقابل األحكاـ العنصرية(، والظروؼ اليت زندث  فيها السلوؾ )على سبيل 
 & Zannaال( ، والشخص الذي يؤدي السلوؾ )مثل شخصيتو؛  واؼبثاؿ، حدوةو ربت ضغط الوقت أ

Fazio,1982 ىذه اغبقائق بعُت االعتبار (. إف الكثَت من النماذج النظرية لعالقات االذباه ابلسلوؾ أتخذ
 ,Fazioلوضع تنبؤات مبدئية حوؿ مىت تتنبأ االذباىات ابلسلوؾ ومىت ال تتنبأ بو )على سبيل اؼبثاؿ: 

 للمراجعةرنري حالي ا تنفيذ عمل فباةل يركز على اإلدراؾ االجتماعي الضمٍت )و (. 1990
 (.Gawronski & Hahn, 2019; Brownstein et al., msانظر:

سياؽ متصل، من اؼبهم أيًضا أف أنخذ يف االعتبار أنو اندرًا ما توجد ارتباطات كبَتة ذات ترتيب  يفو 
صفري يف العلـو االجتماعية، انىيك عن وجودىا يف األحباث حوؿ االذباىات، وال ينبغي أيًضا توقع وجود 

يف الواقع، إف و  ستصدر قريًبا(، ،Gawronskiالضمٍت ) لتحيزارتباطات صفرية كبَتة يف أحباث ا
مع ما مت العثور عليو يف  للمقارنةاؼبقاييس قابلة  تائجاالرتباطات الصفرية بُت البنيات األخرى اؼبألوفة ون

الضمنية: اؼبعتقدات والقوالب النمطية حوؿ اجملموعات اػبارجية والسلوؾ  للمقاييس البعديةالتحليالت 
الذكاء والدخل )نسبة االرتباط تًتاوح بُت  معدؿو  ،(Talaska et al., 2008٪ : 12)نسبة االرتباط 
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)اختبار أساسي لاللتحاؽ ابعبامعات  SATدرجات اختبار  ،(Strenze, 2007٪ : 30٪ إىل 20
 ,Wolfe and Johnson٪: 24األمريكية( ودرجات الطالب اؼبستجدين يف الكلية )نسبة االرتباط 

٪ : 30٪ إىل 20فاؽبم )نسبة االرتباط تًتاوح بُت الوضع االجتماعي واالقتصادي للوالدين وأط ،(1995
Strenze, 2007 ،) قد أشار إىل ارتباطات غَت  منيةللمقاييس الض بعديةإف حقيقة عدـ وجود ربليالت و

مهمة قريبة من الصفر أو ارتباطات سلبية مع السلوؾ، فبا يدعم كذلك االستنتاج القائل: إف العالقة بُت 
قع ضمن "منطقة" العالقة بُت ىذه البنيات اؼبألوفة بشكل أكرب وأنواع السلوؾ التحيز والسلوؾ الضمٍت ت

ذات الصلة، ويبقى السؤاؿ اؼبهم واؼبفتوح ىو عما إذا كاف ىذا النمط الشائع من النتائج يف العلـو 
حيز مفيد ؼبؤيدي أحباث الت -من العالقات غَت اؼبشروطة الضعيفة إىل اؼبعتدلة مع السلوؾ  -االجتماعية 

الضمٍت، أو أنو يسبب اؼبخاوؼ بشأف العلـو االجتماعية بشكل عاـ؟ )انظر، على سبيل اؼبثاؿ: 
Greenwald et al. 2015; Oswald et al. 2015; Jost 2019; Gawronski 

forthcoming )]22[ ، ىذه  سبيزللمقاييس الضمنية  البعديةالحظ أف النتيجة اؼبتسقة للتحليالت  لكنو
اجملموعة من األحباث عن تلك األحباث اليت اكتسحتها "أزمة التكرار والتماةل" اؼبستمرة يف العلـو 

أكثر النتائج أحد  د  االجتماعية، حيث إف إظهار الناس، يف اؼبتوسط، للتحيزات على اؼبقاييس الضمنية يع
، إذف، فإف النقاش اؼبوصوؼ يف ىذا القسم يتعلق بتفسَت أذنية ]23[يف العلـو النفسية اغبديثة  رارًااستقرارًا وتك
 ىذه النتيجة.

 

 :البنيوية 5-4
 Banks & Ford 2009; Anderson نقاد "البنيويُت" )على سبيل اؼبثاؿ:ما يسمى ابل رنادؿ

2010; Haslanger 2015; Ayala 2016, 2018; Mallon ms أنو رنب على الباحثُت إيالء اؼبزيد )
مثل الفقر، والتمييز السكٍت، وعدـ اؼبساواة االقتصادية،  -لألسباب اؼبنهجية واؼبؤسسية للظلم  االىتماـمن 

إحدى الطرؽ للتعبَت عن الفكرة و بداًل من الًتكيز على التحيزات داخل عقوؿ األفراد،  -ذلك  وما إىل
أوجو الظلم االجتماعي وليس  نتاجالبنيوية ىي أف ما زندث يف أذىاف األفراد، دبا يف ذلك ربيزاهتم، ىو 

وعدـ اؼبساواة رنب أف تركز على  ابلتايل، شنيل البنيويوف إىل القوؿ نأف جهودان ؼبكافحة التمييزو ؽبا،  تفسَتًا
على سبيل اؼبثاؿ، و بشكل مباشر،  يةتغيَت التحيزات الفرد اولةتغيَت اؽبياكل االجتماعية نفسها، بداًل من ؿب

النظر يف  دأف "اغباالت العقلية لألشخاص ]ليست[ ... ضرورية للفهم والتفسَت" عن Ayala يرى أايال 
( ما تعتربه تركيزًا مشتًتا على Anderson, 2010ل، تنتقد أندرسوف )(. وابؼبث2016,9الظلم االجتماعي )

https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/notes.html#note-22
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/notes.html#note-23
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 التحيز، وذلك يف دعوهتا ؼبكافحة الفصل العنصري يف الوالايت اؼبتحدة اؼبعاصرة. لوجيةسيكو 

الصعب الدفاع عن النسخة اؼبتطرفة من النقد البنيوي، اليت ترى أف البحث يف سيكولوجية  منو 
 لتحيزتوضح البحوث الدشنوغرافية واسعة النطاؽ أف او ًما، أو مشتت، أو حىت خطَت، التحيز عدمي الفائدة سبا

(، وعدـ Chetty et al., 2018النفسي ىو احملرؾ الرئيس )على سبيل اؼبثاؿ(؛ لعدـ اؼبساواة االقتصادية )
النظر عن   على نطاؽ أوسع، وبغضو  .(2016 ،اؼبساواة يف نظاـ العدالة اعبنائية )مركز العدالة الشرطية

كيفية عمل بعض اؽبياكل االجتماعية بشكل مستقل، رنب على الناس اختيار قبوؿ ىذه اؽبياكل أو 
رفضها، والتصويت للسياسيُت الذين يتحدةوف لصاغبها أو ضدىا، وما إىل ذلك، حيث إف كيفية تقييم 

 الناس ؽبذه اػبيارات ىو على األقل سؤاؿ نفسي نوًعا ما.

دة من النقد البنيوي فتدعو إىل ضرورة االىتماـ ابلطرؽ اليت تتفاعل هبا الظواىر النسخة األقل ح أما
كيفية عمل التحيز   فهمتسعى ىذه "التفاعلية" إىل و النفسية والبنيوية إلنتاج وترسيخ التمييز وعدـ اؼبساواة، 

اؼبثاؿ، فأنت إذا كنت ترغب يف مكافحة التمييز السكٍت، على سبيل ف، سياقات ـبتلفة يفبشكل ـبتلف 
يقتصر تفكَتؾ على اؼبشاكل اؼبتعلقة ابؼبمارسات اؼبؤسسية، مثل "إعادة ترميم" أحياء معينة لن  حباجة إىل أال  

يقتصر أيًضا على العوامل النفسية، مثل اؼبيل إىل تصور أف  تقدـ ؽبا البنوؾ قروض الرىن العقاري، وأال  
قد ال يُنظر و دنا أف تفكر بطريقة تفاعلية بُت كال األمرين، أصحاب الدخل اؼبنخفض غَت جديرين ابلثقة، وإ

إىل النساء من أصحاب الدخل اؼبنخفض يف األحياء اؼبمنوع عنها القروض على أمهن غَت جديرات ابلثقة 
لوظيفة جليسة أطفاؿ، ولكن قد يُنظر إليهن على أمهن غَت جديرات ابلثقة عند إجراء  بلةعند إجراء مقا

إف تبٍت الرأي القائل نأف التحيز والبنية يتفاعالف لتحقيق نتائج غَت متكافئة ال  .على قرض مقابلة للحصوؿ
يعٍت أنو رنب على الباحثُت دائًما أخذذنا مًعا يف االعتبار، ففي بعض األحياف يكوف من اؼبنطقي التأكيد 

 .فقطعلى أحد السببُت 

وؿ التحيز داخل إطار أوسع لفهم عدـ للنسخة التفاعلية من البنيوية أف تُدرج البحث ح شنكن
للقياـ بذلك يف ربديد الطرؽ اليت قد يكوف هبا التحيز  لاؼبساواة، بداًل من تعمد ذبنبو، تتمثل إحدى الوسائ

على سبيل اؼبثاؿ، يشَت فالبنيوية،  جتماعيةالنفسي )سواء كاف ضمني ا أو صرزًنا( مساذنًا رئيسي ا يف الظواىر اال
بعض األحياف إىل قوانُت اؼبخدرات واؼببادئ التوجيهية إلصدار األحكاـ اليت تسهم يف اغببس البنيويوف يف 

األحياف يستمر  عضاعبماعي للرجاؿ السود يف الوالايت اؼبتحدة كأمثلة على التحيزات النظامية، ولكن يف ب
ت االعتقاؿ عبميع التمييز حىت عندما تتغَت تلك القوانُت والسياسات، وعلى الرغم من اخنفاض عمليا

اعبماعات العرقية يف الوالايت اليت قامت بتجرمي اؼباررنواان، يستمر اعتقاؿ األشخاص السود بتهمة ارتكاب 
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 ,Drug Policy Allianceأضعاؼ األشخاص البيض ) 10جرائم تتعلق ابؼباررنواان دبعدؿ حوايل 
( ىي جزء خبُتصانعي السياسات، أو الناىذا يشَت إىل أف التحيزات النفسية )لدى الضباط، أو و (، 2018

ؾبرد مهج واحد للتداخل بُت النهج الفردي  ىيال يتجزأ من عدـ اؼبساواة اؼبنهجية، كما أف تلك التفاعلية 
  Madva, 2016a, 2017; Davidson & Kellyواؼبؤسسي للتمييز بُت اجملموعات ) انظر مثاًل:

يف إدراج األحباث عن التحيز الضمٍت ربديًدا داخل إطار  وتتمثل إحدى األفكار األخرى .(ايصدر قريبً 
أوسع لفهم اؼبصادر اؽبيكلية لعدـ اؼبساواة، وذلك ابستخداـ مقاييس ضمنية لتقييم األدناط االجتماعية 

أف التحيز  إىل( 5-2يشَت دنوذج "ربيز اعبمهور" )الفقرة . الواسعة )بداًل من تقييم االختالفات بُت األفراد(
 اؼبقاييس على الدرجاتيتنبأ متوسط  ثاؿ،على سبيل اؼبو ىو ظبة من ظبات الثقافات واجملتمعات،  الضمٍت

النمطية، عندما يتم ذبميعها على مستوى اؼبدف داخل الوالايت اؼبتحدة، ابلفوارؽ  لبالضمنية للتحيز والقوا
(. إذف، Hehman et al., 2017يف تلك اؼبدف ) رطةالعرقية يف إطالؽ النار على اؼبواطنُت من قبل الش

على الرغم من صحة القوؿ نأف معظم األدبيات واؼبناقشات ذات الصلة تصور التحيز الضمٍت كوسيلة ف
 البياانت للتمييز بُت اؼبناطق والثقافات وما إىل ذلك. يستخدموف ُتللتمييز بُت األفراد، فإف البنيوي

 

 :املستقبلية األحباث -6
اإلدراؾ االجتماعي  وؿ( أف اعبيل الثاين من األحباث ح2011) الؤهوزم   Nosekنوزيك يقًتح

الضمٍت سُيعرؼ ابسم "عصر اآللية"، حيث تندرج العديد من األسئلة اؼبيتافيزيقية ربت ىذا التصنيف، من 
بينها سؤاؿ حاسم موجو ؼبيتافيزيقا التحيز الضمٍت حوؿ ما إذا كاف ينبغي التفكَت يف الُبٌت )الًتاكيب( 

شبيهة  ؤقتةىوية الشخص أو كخصائص م يففسية ذات الصلة كخصائص مستقرة شبيهة ابلسمات الن
(، ويف الوقت الذي تشَت فيو البياانت اغبالية إىل أف 4-2أو حالتو اغبالية )الفقرة  لعقليتوابغبالة اؼبزاجية 

اؼبنهجية قد تولد نتائج أكثر اؼبزاجية أكثر فبا تشبو السمة، فإف التحسينات  الةالتحيزات الضمنية تشبو اغب
نزوعية واستقرارًا على اؼبقاييس الضمنية، كما أف البحث اؼبستمر بشأف اػبصائص النفسية اإلضافية 

سيعزز أيًضا من الدعم اؼبقدـ  -مثل صالحيتها التمييزية وقدرهتا على التنبؤ ابلسلوؾ -للمقاييس الضمنية 
مٍت ويضعف الدعم اؼبقدـ إىل النظرايت األخرى، ويدور أحد إىل بعض نظرايت اؼبيتافيزيقيا للتحيز الض

أشكاؿ ـبتلفة من  وراءاألسئلة اؼبيتافيزيقية األخرى مفتوحة اإلجابة حوؿ ما إذا كانت اآلليات الكامنة 
الضمنية مقابل التحيزات اعبنسانية الضمنية( متغايرة  عنصريةالتحيز الضمٍت )على سبيل اؼبثاؿ، التحيزات ال

 & Amodio، وقد بدأ بعض الباحثُت ابلفعل يف تقسيم االذباىات االجتماعية الضمنية إىل أنواع )ال وأ
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Devine 2006; Holroyd & Sweetman 2016; Del Pinal et al. 2017; Del Pinal & 
Spaulding 2018; Madva & Brownstein 2018 كما أف األحباث اؼبستقبلية حوؿ التحيز ،)

إلقاء الضوء على ىذه اؼبسألة، مثل  علىمعينة من اغبياة االجتماعية قد تساعد أيًضا  ؾباالت يفالضمٍت 
( ويف Lane et al., 2007; Kang, 2009 : مثلاألحباث حوؿ التحيز الضمٍت يف اؼبمارسات القانونية )

(، وحوؿ تطور التحيز الضمٍت يف Green et al., 2007; Penner et al., 2010: مثلالطب )
(، وحوؿ التحيز الضمٍت بُت اجملموعات ذباه األقليات العرقية Dunham et al., 2013b: مثلاؿ )األطف

 لك(، وكذDasgupta, 2004سيوية والالتينية )ذوي األصوؿ اآل لمن غَت ذوي البشرة السمراء، مث
 (.Dunham et al., 2013aاألحباث عرب الثقافية حوؿ التحيز الضمٍت يف البلداف غَت الغربية )مثل:  

األسئلة،  نتتناوؿ األحباث اؼبستقبلية حوؿ نظرية اؼبعرفة )االبستمولوجيا( والتحيز الضمٍت عدًدا م قدو 
النفس االجتماعي ومتخصصي علم نفس الشخصية حوؿ النظاـ  اء: ىل شهادة علماؿعلى سبيل اؼبث

رؤية العلم عن تكوين اؼبعتقدات  الذي قد زبربان بو التطورات يف ما ؟نأنك متحيز االعتقاداإلحصائي تربر 
غَت اؼبقبولة بسبب التحيز الضمٍت؟ ما الطرؽ اليت شنكن هبا تصوير التحيز الضمٍت ومناقشتو خارج األوساط 

 أيًضا توجد كما ؟(االجتماعية االذباىات على تركز اليت األكادشنية )على سبيل اؼبثاؿ، الكوميداي االرذبالية
 االجتماعي اإلدراؾ حوؿ األحباث تفاعل كيفية مثل ابؼبوضوع، الصلة ةيقةو  مستقبلية منهجية مسائل
 ,Lee) االجتماعي والتمييز االذباىات حوؿ النطاؽ واسعة االرتباطية االجتماعية الدراسات مع الضمٍت
 حيز(، ويدور أحد األسئلة اؼبنهجية اغباظبة حوؿ ما إذا كاف شنكن )وكيف شنكن( دمج نظرايت الت2016

مع النظرايت االجتماعية األوسع اليت  -عاـ لفهم الظواىر االجتماعية  بشكلُهج النفسية والنػ   - ٍتضمال
تركز على العرؽ واعبنس والطبقة االجتماعية واإلعاقة، وما إىل ذلك، وقد بدأت ابلفعل النقاشات اؼبهمة 

 ;Valian, 2005; Kelly & Roedder, 2008; Faucher & Machery, 2009: مثل)
Anderson, 2010; Machery et al., 2010; Madva, 2017 ،) لكن ليس ىناؾ شك يف أنو و

(، والنظرية النقدية Appiah, 2005 : مثلرنب جذب اؼبزيد من الروابط ذباه األحباث ذات الصلة ابؽبوية )
والنظرية  ،( Grasswick, 2013) النسوية(، ونظرية اؼبعرفة Delgado & Stefancic, 2012: مثل)

 (.Mills, 1999: مثلالعرقية والسياسية )

النظرية بشأف ىو اغباؿ مع صبيع األسئلة السابقة، فإف األسئلة اؼبطروحة يف األخالقيات  وكما
اؼبسؤولية األخالقية للتحيز الضمٍت ستتأةر ابلتأكيد ابلبحث التجرييب اؼبستقبلي، كما أف أحد اعبوانب 

ـو اعبديرة ابؼبالحظة حوؿ األخالقيات النظرية يف البحث التجرييب القادـ سَتكز على التأةَتات الشخصية لل  

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9/
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على نتائج  صوؿالبحث إىل اغب ا، وابلطبع، يهدؼ ىذـو على التحيز الضمٍتواألحكاـ بشأف استحقاؽ الل  
عملية للتخفيف كذلك من النزاعات بُت اعبماعات، ومع ذلك، شنكن القوؿ: إف السؤاؿ األكثر إغباًحا 
على ىذا الصعيد يدور حوؿ مدى استمرارية التدخالت النفسية دبجرد مغادرة األفراد للمخترب، إىل مىت 

 .cfجابة اؼبتحيزة؟ ىل من احملتم أف يقـو األفراد "إبعادة تعلم" ربيزاهتم )ستستمر التحوالت يف االست
Madva, 2017 ؟ ىل من اؼبمكن االستفادة بطريقة عكسية من دروس "اؼبوقفية"، حبيث إف التغَتات يف)

 ,Sarkissianاذباىات األفراد زبلق بيئات تثَت يف اآلخرين سلوكيات قائمة على اؼبساواة بشكل أكرب )
(؟ عالوة على ذلك، ما الذي تغَت )أو مل يتغَت( يف مشاعر الناس Brownstein, 2016b ؛ 2010

: مثلوأحكامهم وأفعاؽبم اآلف بعد أف حظيت البحوث حوؿ التحيز الضمٍت ابىتماـ عاـ كبَت )
Charlesworth & Banaji, 2019؟) 
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 املالحظات:
1. For research on implicit social cognition and consumer products, see Maison et al. 

(2004) and Perkins & Forehand (2012); for self-esteem, see Greenwald & Farnham 

(2000) and Zeigler-Hill and Jordan (2010); for food, see Friese et al. (2008) and Mai 

et al. (2011); for alcohol, see De Houwer et al. (2004) and Houben and Wiers (2008); 

and for political parties and values, see Galdi et al. (2008) and Nosek et al. (2010). 

2. For accessible introductions to philosophical questions about implicit bias, see 

Kelly & Roedder (2008), Kelly et al. (2010b), Brownstein & Saul (2016 a,b), and 

Beeghly & Madva (forthcoming). 

3. Cogent histories of these twin roots are found in Dasgupta (2004), Payne & 

Gawronski (2010), and Amodio & Devine (2009). Another important precursor to 

contemporary research on implicit bias is Modern Racism Theory (McConahay et al. 

1981; McConahay 1982), which argues that ―old fashioned‖ explicit racism has been 

channeled into more socially acceptable beliefs about public policy, such as 

affirmative action and desegregation programs. 

4. For a functionalist account of implicit bias, which similarly remains agnostic about 

certain psychological features of implicit representations, see Johnson (ms). 

5. In this study, black participants on average showed no preference between black 
and white faces. In other studies, roughly 40% of black participants demonstrate an 

implicit in-group preference for black faces over white faces, 20% show no 

preference, and 40% demonstrate an implicit out-group preference for white faces 

over black faces (Nosek et al. 2002; Ashburn-Nardo et al. 2003; Dasgupta 2004). This 

finding upends the view that in-group favoritism is the primary driver of implicit bias. 

Rather, it appears that implicit bias is driven by a combination of in-group favoritism 

and sensitivity to the value society places on particular groups. 

6. In this way, these approaches posit cognitive structures similar in key ways to 

Millikan‘s (1995) ―Pushmi-Pullyu‖ representations and Clark‘s (1997) ―action-

oriented‖ representations, both of which are said to simultaneously describe the world 

as being a certain way and direct a certain response to stimuli. 

7. On the idea of ―intelligent‖ implicit attitudes/aliefs, see also Schwitzgebel (2010), 

Nagel (2012), and Currie and Ichino (2012). On the flexibility and ―intelligence‖ of 

automatic states, see Dreyfus & Dreyfus (1992), Arpaly (2004), and Railton (2009). 
Further back, central work in phenomenology (e.g., Merleau-Ponty 1945/2013) and 

American pragmatism (e.g., James 1890/1950) have both focused on the intelligence 

of habit and ―body knowledge.‖ 

8. Propositional processes could just as well be called rationally sensitive, inferential, 

or truth-apt processes. This would perhaps avoid confusion between associative and 

propositional processes and associations and propositions. For example, propositions 

can serve as the inputs to associative processes (e.g., encountering the proposition, ―I 

https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/index.html#ref-1
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/index.html#ref-2
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/index.html#ref-3
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/index.html#ref-4
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/index.html#ref-5
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/index.html#ref-6
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/index.html#ref-7
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/index.html#ref-8
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don‘t want to grow up‖ can activate another proposition, ―I‘m a Toys R Us kid,‖ 

regardless of whether one judges the proposition, ―I don‘t want to grow up, therefore 

I‘m a Toys R Us kid‖ to be true). APE uses the term ―propositional processes‖ 

because these processes are typically concerned with the validation of propositions, 

which have been transformed from the inputs provided by associative processes (e.g., 

from negative gut feelings toward φ to the proposition ―I dislike φ‖). 

9. See Del Pinal et al. (2017) and Del Pinal & Spaulding (2018) for an account of 
implicit bias congenial to a belief-based metaphysics, but that does not rely upon 

positing contradictory beliefs. See also the symposium on Del Pinal and colleagues‘ 

view (at the Philosophy of Brains Blog). 

10. Note that this is a different use of the term ―propositional‖ than is found in RIM 

and APE (§2.2). See footnote #8. 

11. But see Madva (2012) for argument that associatively-structured states can form 

and change rapidly. Note also that Levy (2014) argues that implicit attitudes may be 

propositionally structured without being beliefs. 

12. Proponents explain the unintuitive nature of SBF by claiming that most people 

think they only have the beliefs that they consciously know they have. Mandelbaum 

(2014) writes, people will both believe that dogs are made out of paper and believe 

that dogs aren‘t made out of paper, but they‘ll only think they have the latter belief 

because they have access to the judgment that accords with that belief. 

13. SBF is a psychofunctional theory that attempts to identify a state in cognitive 

science that shares a ―spiritual similarity‖ with the folk concept of belief 

(Mandelbaum 2014). 

14. I focus on epistemology and implicit bias per se. For important work on 

epistemology and prejudice more generally, see Haslanger (2000), Fricker (2007), 

Anderson (2012), and Begby (2013). 

15. This finding is consistent with the confabulation literature, which shows that 

agents often act for reasons of which they are unaware. See, for example, Nisbett & 

Wilson (1977). For a view dissenting from Gawronski and colleagues (2006), see 

Krickel (2018). 

16. For CV studies, see Bertrand & Mullainathan (2004) and Moss-Racusin et al. 

(2012). For grading studies, see Harari & McDavid (1973). For publication bias, see 

Peters & Ceci (1982). For related discussion of reasoning errors due to implicit bias, 

see Hundleby (2016). 

17. See §4.2 for discussion of interventions to combat implicit bias. 

18. For discussion of evolutionary explanations of racial categorization, see Machery 

& Faucher (2005). 

https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/index.html#ref-9
http://philosophyofbrains.com/2018/04/23/symposium-on-del-pinal-and-spaulding-conceptual-centrality-and-implicit-bias.aspx
http://philosophyofbrains.com/2018/04/23/symposium-on-del-pinal-and-spaulding-conceptual-centrality-and-implicit-bias.aspx
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/index.html#ref-10
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/index.html#ImplProc
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/index.html#ref-11
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/index.html#ref-12
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/index.html#ref-13
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/index.html#ref-14
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/index.html#ref-15
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/index.html#ref-16
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/index.html#ref-17
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/index.html#Inte
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/index.html#ref-18


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  49 

 

19. Relevant too are arguments that agents can be thought of as responsible for 

automatic praiseworthy (rather than blameworthy) actions. See, for instance, Arpaly 

(2004), Snow (2006), Brownstein & Madva (2012a), and Brownstein (2018). 

20. Results of shooter bias tests show that white participants are consistently more 

likely to ―shoot‖ unarmed black men than unarmed white men and to fail to shoot 

armed white men than armed black men (Correll et al. 2002; Payne 2001; Payne et al. 

2002; Mekawi & Bresin 2015). 

21. Some of what follows in §5 is adapted from more extensive discussion of these 

issues in Brownstein (forthcoming), Brownstein et al. (2019), and Brownstein et al. 

(ms). 

22. See also the roundtable discussion on the IAT hosted at Philosophy of Brains 

blog. 

23. This is not to say, however, that research on implicit social cognition is free from 

some of the causes of the replication crisis. On whether IAT research has a ―file 

drawer‖ problem, for example, see Kurdi et al. (2019). 

24. See forthcoming research led by Holroyd on bias and blame. 
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http://philosophyofbrains.com/2017/01/17/how-can-we-measure-implicit-bias-a-brains-blog-roundtable.aspx
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/index.html#ref-23
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http://blogs.nottingham.ac.uk/biasandblame/
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