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 1السلوكية 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 محمد البلويترجمة: 
 
 
 
 

موسوعة ستانفورد  منشور على )، وجورج غراهم  .نص مترجم لد  ؛السلوكية حول فلسفي شامل  مدخل  

التعديل من منذ    والتي قد يطرأ عليها (. ننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة،  للفلسفة

على تعاونهم واعتمادهم للترجمة   تتمة هذه الترجمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد

 والنشر على مجلة حكمة. 

 

 

 

 
1 Graham, George, "Behaviorism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/behaviorism/>. 



26/6/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 2

 

يُقال يف بعض األحيان إن "السلوك هو ما تفعله الكائنات احلية". تشكل هذه الفرضية األساس الذي  

اهلادف السلوكية  النظرية  عليه  إىل سلوك  بُنيت  هنا  السلوك  للسلوك. يشري  العلمية  الدراسة  تعزيز  إىل  ة 

يقتصر على   بل  الثقافات،  أو  االجتماعية  اجملموعات  السلوك يف  الفردية، وال يشمل  احلية  الكائنات 

 السلوك اخلاص ابألشخاص واحليواانت. 

 

املعارضة هلا،   للسلوكية وتلك  املؤيدة  للسلوك، وحيدد األسباب  املختلفة  األنواع  املدخل يف  ينظر هذا 

ابإلضافة إىل النظر يف مسامهات السلوكية يف دراسة السلوك. يركز البحث بشكل خاص على ما يُعرف  

م خاص )لكنه  (. حيظى سكينر ابهتما1909- 1904ابسم "السلوكية الراديكالية" لـ ب. ف. سكينر )

الفالسفة،   بني  االهتمام  قدر من  الذي حظي أبكرب  األبرز  السلوكي  اعتباره  إىل  نظًرا  ليس حصري( 

وزمالئه من العلماء وبني العوام. ميكن أيًضا االستفادة من بعض الدروس العامة حول التطبيق العام لعلم  

 صفها.   السلوك من خالل سكينر. يسعى هذا املدخل إىل شرح تلك الدروس وو 

 

 ما هي السلوكية؟ .1

 األنواع الثالثة للسلوكية .2

 جذور السلوكية  .3

 شعبية السلوكية .4
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 احلجج املؤيدة للسلوكية  .5

 الرؤية االجتماعية للعامل لدى سكينر .6

 احلجج املعارضة للسلوكية  .7

  االستنتاجات .8

 قائمة املراجع •

 األدوات األكادميية  •

 مصادر االنرتنت األخرى •

 مداخل ذات صلة  •

 

 ما هي السلوكية؟     .1

"(. غالًبا ما متتلك  ismجيب توخي احلذر عند استخدام الكلمات ذات الالحقة " يّة " )يف االنكليزية "

مثل هذه الكلمات معنيني اثنني، أحدمها فضفاض واسع وآخر حمكم دقيق، كما يتخذ كل منهما يف  

الفرعية اإلضافية، وال   املعاين  استثناء. متثل  بعض األحيان عدًدا من  "السلوكية" يف ذلك أي  تشكل 

طريقة إدراك القيود التجريبية على إسناد احلالة النفسية.    – السلوكية، مبعناها الفضفاض الواسع، االجتاه  

طريقة ممارسة العلوم النفسية    -ابلنسبة إىل املعىن الدقيق للكلمة، متثل السلوكية شكاًل من أشكال العقيدة  

 ذاهتا.أو السلوكية حبد 
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( سيالرز  ويلفريد  البارز  الفيلسوف  مؤيًدا  89- 1912أشار  أو  سلوكًيا  الفرد  اعتبار  إمكانية  إىل   )

( ابالجتاه  يتعلق  فيما  أو  فضفاض  بشكل  أتكيد  attitudeللسلوكية،  على  إصراره  عند  املتخذ،   )

ح أن  (. من الواض22، ص  1963"فرضيات حول األحداث النفسية من حيث املعايري السلوكية" )

الفيلسوف السلوكي هو ذلك الذي يطلب الدليل السلوكي ألي فرضية نفسية. ال يعترب السلوكي أن  

احلالتني املميزتني للعقل )الذي يتمثل يف املعتقدات، والرغبات وغريها( خمتفتان ما مل يرتافق هذا االختالف  

اض وجود اعتقاد حايل لشخص  مع اختالف واضح يف السلوك املرتبط بكل من هاتني احلالتني. على افرت 

ما أبن السماء متطر. يف حال عدم وجود اختالف يف سلوك هذا الشخص ما بني االعتقاد أبهنا متطر  

واالعتقاد أبهنا ال متطر، فال يوجد عندئذ سبب كاف إلسناد أحد هذين املعتقدين على اآلخر. إذ يُعترب  

 هذا اإلسناد فارغ أو غري مشروط جتريبًيا.

 

لقول إن السلوكية مبفهومها الواسع الفضفاض غري مثرية لالهتمام، إذ تنطوي على متجيد الدليل  ميكن ا 

السلوكي، الذي يشكل فرضية ال مفر منها، ليس فقط يف علم النفس، بل أيًضا يف اخلطاب التقليدي  

اصة يف العلوم(  حول العقل والسلوك. تُعترب الطريقة اليت جيب استخدامها يف "متجيد" الدليل السلوكي )خ

 بل هو أمر مسلم به. ،موضًعا للجدل، لكن ال يُعد هذا التمجيد حبد ذاته موضًعا للتساؤل

( سلوكًيا ابلكامل. أصبحت هذه الفكرة موضع جدل على نطاق  doctrineال ميكن اعتبار املذهب )

ب السلوكي قدرًا  (. أاثر املذهattitudeواسع وقوي. يركز هذا املدخل على املذهب، وليس االجتاه )
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معتربًا من احلماس بني مناصريه وانقديه على حد سواء. من وجهة نظر احلديث والكالم، ميكن القول  

إهنا مذهب، أو عائلة مذاهب، منطو على كيفية متجيد السلوك وترسيخه، وال يقتصر ذلك يف علم  

 النفس بل أيًضا يف ميتافيزيقيا السلوك البشري واحليواين.

 

الس االدعاءات  تلتزم  من  جمموعات  ثالث  حبقيقة  واألكمل  األكرب  مبفهومها  مذهًبا،  بوصفها  لوكية، 

 املذكورة أدانه: 

بوصفه شيًئا آخًرا خمتلًفا عن    –علم النفس هو علم السلوك. علم النفس ليس علم العقل الداخلي   .1

 السلوك.

ال .2 األحداث  إىل  املطاف  هناية  الرجوع يف  دون  وتفسريه  السلوك  العمليات  ميكن وصف  أو  عقلية 

 النفسية الداخلية. مصادر السلوك خارجية )يف البيئة(، وليست داخلية )يف العقل، يف الرأس(.

يف سياق تطور النظرية يف علم النفس، عند استخدام املصطلحات أو املفاهيم العقلية، بطريقة أو   .3

املصط هذه  استبعاد  )أ(  عندئٍذ  تفسريه، جيب  أو  السلوك  املفاهيم  أبخرى، يف وصف  أو  لحات 

 واستبدال املصطلحات السلوكية هبا أو )ب( ترمجتها أو إعادة صياغتها إىل مفاهيم سلوكية.

 

ختتلف اجملموعات الثالث من االدعاءات منطقًيا. عالوة على ذلك، عند النظر يف كل منها بشكل  

"املنهجية"   السلوكية  تلتزم  السلوكية.  من  نوع خمتلف  تشكيل  إىل  تؤدي  أهنا  مستقل، ميكن مالحظة 
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ورها )اليت تُعرف  (. تلتزم السلوكية "التحليلية" بد 2(. تلتزم السلوكية "النفسية" ابحلقيقة )1ابحلقيقة )

( اليت تنطوي على إمكانية  3أيًضا ابسم السلوكية "الفلسفية" أو "املنطقية"( حبقيقة اجلملة الفرعية يف )

 ووجوب ترمجة املصطلحات أو املفاهيم العقلية إىل مفاهيم سلوكية. 

  ميكن استخدام العديد من التسميات االصطالحية األخرى عند تصنيف السلوكيات. يصنف جورج 

(، على سبيل املثال، السلوكيات يف املنهجية والتحليلية والراديكالية، إذ يطلق  96، ص  1997راي )

يقتصر مصطلح   النفسية.  السلوكية  اسم  املدخل حتت  هذا  يناقشه  ما  على  الراديكالية  راي مصطلح 

( سكينر  ف.  ب.  عند  النفسية  السلوكية  إىل  اإلشارة  على  املدخل  هذا  يف   B.F"راديكايل" 

Skinner  يستخدم سكينر تعبري "السلوكية الراديكالية" لوصف عالمته السلوكية املميزة اخلاصة به .)

(. يف خمطط التصنيف املستخدم يف هذا املدخل،  18، ص  1974أو فلسفته السلوكية )انظر سكينر  

الرغم من أهنا جتمع بني    تُعترب السلوكية الراديكالية نوًعا فرعًيا من السلوكية النفسية، يف املقام األول، على

 مجيع األنواع الثالثة للسلوكية )املنهجية والتحليلية والنفسية(.

 

 لسلوكية ـ ااألنواع الثالثة ل .2

السلوكية املنهجية هي نظرية معيارية حول السلوك العلمي لعلم النفس. تدعي السلوكية املنهجية أن  

واحليواانت غري البشرية(. جيب أال يهتم  علم النفس جيب أن يهتم بسلوك الكائنات احلية )البشر  

علم النفس ابحلاالت أو األحداث العقلية أو ببناء حساابت معاجلة املعلومات الداخلية للسلوك.  
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وفًقا للسلوكية املنهجية، ال تضيف اإلشارة إىل احلاالت العقلية، مثل معتقدات احليوان أو رغباته،  

فس فهمه حول مصادر السلوك. تُعد احلاالت العقلية  أي شيء إىل ما ميكن أو جيب على علم الن

كياانت خاصة استفادت من انتشار العلم وشيوعه، لكنها غري قادرة على تكوين األشياء املناسبة  

واتسون ) املنهجية موضوًعا سائًدا يف كتاابت جون  السلوكية  تُعترب  التجريبية.  - 1878للدراسة 

1958.) 

 

ثي يف علم النفس. يهدف إىل شرح سلوك اإلنسان واحليوان من  السلوكية النفسية هي برانمج حب

  – يف أنواع معينة من السلوك    – حيث احملفزات اجلسدية اخلارجية، واالستجاابت، واتريخ التعلم، و  

(، وإدوارد ثورندايك  1936- 1849التعزيزات. توجد السلوكية النفسية يف أعمال إيفان ابفلوف )

للسلوكية  (، وكذلك يف أعم1949- 1874) التفسري األكمل واألكثر أتثريًا  ال واتسون. يتمثل 

 حول جداول التعزيز. B.F Skinnerالنفسية يف عمل 

 

للتوضيح، اعترب أنه يوجد جرذ فأر جائع يف غرفة جتريبية. يف حال تطبيق حركة معينة، مثل الضغط  

تفع عندئذ احتمالية ضغط  على الرافعة عند تشغيل الضوء، مث يتبع ذلك تقدمي الطعام للجرذ، تر 

الفأر على الرافعة عند اجلوع، مرة أخرى، ليتم تشغيل الضوء. ميكن النظر إىل هذه التمثيالت بوصفها  

االستجابة،   مبثابة  الرافعة  والضغط على  )التمييزية(،  املنبهات  مبثابة  األضواء  اعتبار  تعزيزات، مثل 

 تعلم.ومثل هذه التجارب أو االرتباطات مبثابة اتريخ ال
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الفلسفة حول معىن أو دالالت املصطلحات أو   التحليلية هي نظرية داخل  أو  املنطقية  السلوكية 

املفاهيم العقلية. تنطوي هذه السلوكية على فكرة احلالة العقلية أو الوضع العقلي حبد ذاته واعتباره 

لك يف كيفية سلوك  الفكرة الكامنة خلف التصرف السلوكي أو عائلة امليول السلوكية، إذ يتضح ذ

الشخص يف إحدى احلاالت مقارنة حبالة أخرى. عندما ننسب معتقًدا ما، على سبيل املثال، إىل  

شخص ما، فإننا ال نقصد أن هذا الشخص يف وضع أو حالة داخلية معينة. بدالً من ذلك، حنن  

. ميكن العثور على  نصنف الشخص بناًء على كيفية تعاملهم مع مواقف معينة أو تفاعالهتم مع البيئة

( رايل  جيلربت  عمل  يف  التحليلية  للودفيج  1976-1900السلوكية  الالحقة  واألعملل   )

( )مع وجود جدل يف التفسري، يف حالة فيتجنشتاين(. يف اآلونة  1851– 1889فيتجنشتاين )

ة  ( نوًعا من السلوكيات التحليلي 2000-1924األخرية، أيد عامل النفس والفيلسوف يو يت بليس )

يف   بليس  استخدمها  اليت  املعتقدات،  مثل  التمثيلية،  أو  املقصودة  العقلية  احلاالت  على  املقتصرة 

 Graham and Valentineتشكيل أحد أنواع العقلية، إن مل يكن النوع الوحيد هلا )انظر 

يف    (. ميكن القول أيًضا أنه ابإلمكان العثور على نسخة من السلوكية التحليلية أو املنطقية2004

عمل دانيال دينيت حول إسناد حاالت الوعي عرب الطريقة اليت أمساها "علم الظواهر غري املتجانس" 

(Dennett 2005 ،pp. 25–56 انظر أيضا( .)Melser 2004     .) 
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اجلذور   متتد  أسًسا اترخيية.  والتحليلية  والنفسية  املنهجية  السلوكيات  من  للسلوكية  ميتلك كل  التارخيية 

مسيث   )انظر  املنطقية  الوضعية  ابسم  املعروفة  الفلسفية  احلركة  يف  الوضعية  1986التحليلية  تقرتح   .)

املنطقية أن معىن العبارات املستخدمة يف العلم جيب فهمه من حيث الظروف التجريبية أو املالحظات  

". يف علم النفس، تنطوي الربهنة على  اليت تؤكد صحتها. يُعرف هذا املذهب الوضعي ابسم "الربهنة

السلوكية التحليلية أو تشكل األساس هلا، من خالل االدعاء أبن املفاهيم العقلية تشري إىل امليول السلوكية  

 وجيب ابلتايل ترمجتها إىل مصطلحات سلوكية. 

 

امليتافيزيقي املعروف ابسم ثنائية املا  دة. ثنائية املادة هي  تساعد السلوكية التحليلية على جتنب املوقف 

املذهب القائل إن احلاالت العقلية حتدث يف مادة عقلية خاصة غري مادية )العقل غري املادي(. على  

النقيض من ذلك، ابلنسبة للسلوكية التحليلية، ال يشكل االعتقاد أبن الشخص وصل إىل عيادة طب  

مساًء، خاصية للمادة    2عد يف الساعة  مساًء، أي أن لديه مو   2األسنان يف املوعد احملدد يف الساعة  

العقلية. يُعد اإلميان عائلة من امليول اجلسمية هلذا الفرد. ابإلضافة إىل ذلك، ابلنسبة للعامل السلوكي  

التحليلي، ال ميكننا حتديد اعتقاد الوصول بشكل مستقل عن هذا الوصول أو غريه من أفراد عائلة امليول  

ا التعامل معها بوصفها سبًبا للوصول. يُعد كل من السبب والتأثري، كما  هذه. نتيجة لذلك، يتعذر علين

يعتقد هيوم، موجودين خمتلفني عن بعضهما من الناحية املفاهيمية. ال خيتلف االعتقاد أبن لدّي موعًدا  

 مساًء عن وصويل وابلتايل ال ميكن أن يكون جزًءا من األسس السببية للوصول.  2يف الساعة  
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ور التارخيية للسلوكية النفسية بشكل جزئي من االرتباطية الكالسيكية للتجريبيني الربيطانيني، تتكون اجلذ

 ( لوك  جون  مقدمتهم  )1704-1632ويف  هيوم  وديفيد  لالرتباطية  1711-1776(  وفًقا   .)

و الكالسيكية، السلوك الذكي هو نتاج التعلم االرتباطي. نتيجة لالرتباطات أو االقرتان بني اخلربات أ

احملفزات اإلدراكية من جهة واألفكار أو االعتقادات من جهة أخرى، يكتسب األشخاص واحليواانت  

املعرفة وكيفية التصرف من بيئتهم. تسمح االرتباطات للمخلوقات ابكتشاف البنية السببية للعامل. يُنظر  

اء يف السلوك عالمة مثل  إىل االرتباط على أنه اكتساب املعرفة حول العالقات بني األحداث. ميثل الذك

 هذه املعرفة. 

اإلدراكية   اخلربات  أو  احملفزات  مثل  استنباطها،  ميكن  على كياانت  الكالسيكية  االرتباطية  اعتمدت 

ابعتبارها الروابط األوىل يف االرتباطات، بينما كانت األفكار أو االعتقادات الروابط الثانية. تزعم السلوكية  

مامات التجريبية، أنه ومن أجل فهم أصول السلوك، جيب استبدال اإلشارة  النفسية، اليت حتركها االهت

إىل احملفزات )اخلربات( ابإلشارة إىل احملفزات )األحداث املادية يف البيئة(، وأن اإلشارة إىل األفكار أو  

 حلركية(.االعتقادات جيب إزالتها أو استبداهلا لصاحل اإلشارة إىل االستجاابت )السلوك الصريح، احلركة ا

 .السلوكية النفسية هي نزعة ارتباطية خالية من االستناد إىل األحداث العقلية الداخلية
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أال يتحدث البشر عن كياانت وأفكار ومشاعر وغريها من املصطلحات اليت ميكن استنباطها، حىت يف 

ر السلوكيون النفسيون  حال تعذر التعرف عليها من خالل السلوكية أو فهمها ابعتبارها ميواًل سلوكية؟ ينظ

إىل ممارسة التحدث عن احلاالت العقلية للفرد، والتقرير االستبطاين عن تلك احلاالت، ابعتبارها بياانت 

مفيدة حمتملة يف التجارب النفسية، لكن دون افرتاض مسبق للذاتية امليتافيزيقية أو الوجود غري املادي  

أنواع خمتلفة من األسباب .لتلك احلاالت السلوكيون    هناك  التقارير االستبطانية، ويتخذ  الكامنة وراء 

النفسيون هذه العناصر وغريها من عناصر االستبطان بوصفها قابلة للتحليل السلوكي. )ملزيد من النقاش،  

،  1991انظر، للمقارنة، منهج دينيت للظواهر غري املتجانسة؛ دينيت  ) .(من هذا املدخل  5انظر القسم  

 ( 81- 72ص 

 

تتمثل مهمة السلوكية النفسية يف حتديد أنواع االرتباط، وفهم كيفية حتكم األحداث البيئية يف السلوك،  

إىل جانب   االرتباطات  تكوين  اليت حتوكم  الوظيفية  العالقات  أو  القوانني  أو  السببية  النظم  واكتشاف 

البيئة. ُتستخدم كلمة "تك ييف" بشكل شائع لتحديد  تفسريها، والتنبؤ بكيفية تغري السلوك مع تغري 

العملية اليت ينطوي عليها اكتساب ارتباطات جديدة. ال ميكن اعتبار احليواانت يف ما يسمى بتجارب 

بدالً من ذلك،     .التشريط "الفعالة" قادرة على التعلم، على سبيل املثال، تعلم الضغط على املقابض

ا، على سبيل املثال، أن سلوًكا معيًنا، كالضغط  تتعلم هذه احليواانت عن العالقة بني األحداث يف بيئته

 .على املقبض يف وجود الضوء، يتسبب يف ظهور الطعام
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يف أسسها التارخيية، تتشارك السلوكية املنهجية مع السلوكية التحليلية يف أتثري الوضعية. تكمن إحدى  

اطسون بصفته سلوكًيا أن "علم  أهداف الوضعية الرئيسية يف توحيد علم النفس مع العلوم الطبيعية. يرى و 

الطبيعية. العلوم  من  حبت  موضوعي  جترييب  فرع  هو  والتحكم   النفس  التنبؤ   ... هو  النظري  هدفها 

(. كتب واطسون أيًضا عن الغرض من علم النفس على النحو التايل: "التنبؤ برد  158، ص.  1913")

، ص  1930ه الذي تسبب يف رد فعل ما")الفعل الذي سيحدث على منبه ما؛ أو التنبؤ ابحلالة أو املنب

11). 

 

على الرغم من التمييز املنطقي، إال أن السلوكيات املنهجية والنفسية والتحليلية توجد أحيااًن يف سلوكية  

جتمع السلوكية الراديكالية لسكينر بني األشكال الثالثة للسلوكية، إذ تتبع قيوًدا حتليلية )على   واحدة.

الوا أو  األقل يف شكلها  إذا  العقلية بشكل سلوكي،  املصطلحات  إعادة صياغة  الفضفاض( عند  سع 

( وغريه من املواضع  1957عندما يتعذر استبعادها من اخلطاب التوضيحي. يف كتاب السلوك اللفظي ) 

"حول   يف كتابه  سلوكية.  تفسريات  العقلية  املصطلحات  إعطاء  إظهار كيفية  حياول سكينر  األخرى، 

يشري إىل أنه عند تعذر استبعاد املصطلحات العقلية، ميكن "ترمجتها إىل سلوك"    (، 1974السلوكية" )

 .، يضع سكينر التعبري بني أقواس ابقتباساته املزدوجة(18)صفحة  
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هتتم السلوكية الراديكالية بسلوك الكائنات احلية، وليس ابملعاجلة الداخلية )إذا ما مت عالجها أو وصفها  

لصريح(. نتيجة لذلك، ميكن اعتبارهاً ا من أشكال السلوكية املنهجية. يف  بشكل خمتلف عن السلوك ا

النهاية، تنظر السلوكية الراديكالية يف السلوك بوصفه انعكاًسا لتأثريات التكرار بني املنبهات، ما يعين أنه  

 شكل من أشكال السلوكية النفسية.

 

 شعبية السلوكية .4

حبثًيا شائًعا للغاية أو التزاًما منهجًيا بني طالب السلوك منذ    مثلت السلوكية بشكل ما أو آبخر برانجًما 

العقد الثالث من القرن العشرين وحىت العقود الوسطى منه، على األقل حىت بداايت ثورة العلوم الذهنية.  

املمتدة بني عامي   الفرتة  النضج يف  املعريف يف  العلم  أبراهامسن،   1985و  1960بدأ  )انظر بكتل، 

(. ابإلضافة إىل رايل وفيتجنشتاين، مشل الفالسفة املؤيدون للسلوكية  17  -  15، ص  1998جراهام،  

(. على سبيل املثال، اختذ  1960( وكوين )1949( وهيمبل )1933-1932كاًل من وكارانب ) 

العقلي ال مكان هلا يف   أو  النفسي  النشاط  اللغة. زعم كواين أن فكرة  كواين منهًجا سلوكًيا لدراسة 

الكالم هو  التفسري   التحدث بطريقة منضبطة علمًيا عن معىن  إن  أو معانيه.  الكالم  العلمي ألصول 

( أن "مجيع العبارات  1949احلديث عن حمفزات النطق، أو ما يسمى بـ "املعىن التحفيزي". زعم مهبل )

على    النفسية ذات املعىن ... قابلة للرتمجة إىل عبارات ال تتضمن مفاهيم نفسية"، لكن يقتصر ذلك 

 .(18مفاهيم السلوك اجلسدي )ص 
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انتشرت السلوكية بشكل أكثر شيوًعا بني علماء النفس مقارنة ابلفالسفة. ابإلضافة إىل ابفلوف وسكنر  

- 1886وثورندايك وواتسون، ضمت قائمة السلوكيني العديد من علماء النفس، مثل إي سي توملان )

كتب توملان، على سبيل  (1959-1886) (، إي آر جوثري 52- 1884(، سي إل هال )1959

التحليل التجرييب   املثال، أن "كل شيء هام يف علم النفس ... قابل لالختبار يف جوهره من خالل 

 .(34، ص  1938والنظري املستمر حملددات سلوك الفأر عند نقطة االختيار يف متاهة" )

 

ا يف علم النفس اليت تعكس السلوكية.  أنشأ السلوكيون اجملالت وأسسوا اجلمعيات وبرامج الدراسات العلي

نظم السلوكيون أنفسهم يف أنواع خمتلفة من جمموعات البحث، اليت انطلقت اختالفاهتا من عدد من  

ابملسميات   اجملموعات  هذه  بعض  ُعرفت  والتجريب.  للتكييف  املختلفة  النهج  مثل  املختلفة  العوامل 

ال "حتليل  للسلوك"،  التجرييب  "التحليل  "السلوكية  التالية:  وابلطبع  الوظيفي"،  "التحليل  سلوك"، 

الراديكالية". شكلت هذه العالمات يف بعض األحيان عناويًنا للجمعيات واجملالت الرائدة يف السلوكية،  

، وجملة التحليل التجرييب للسلوك )اليت بدأت يف  (SABA) مبا يف ذلك مجعية تطوير حتليل السلوك

 (.1968ليل السلوك التطبيقي )اليت بدأت يف عام ( ابإلضافة إىل جملة حت 1958عام 
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)انظر   السلوكي  ابلعالج  يُعرف  الذي  العالج  من  نوع  توليد  إىل  السلوكية   Rimm andأدت 

Masters 1974; Erwin 1978 كما مسحت بتطوير تقنيات إدارة السلوك لألطفال املصابني .)

( واالقتصادات الرمزية إلدارة مرضى الفصام  Lovaas and Newsom 1976)انظر   ابلتوحد

(. أشعلت السلوكية أيًضا شرارة النقاشات حول  Stahl and Leitenberg 1976املزمن )انظر 

أفضل السبل لفهم سلوك احليواانت غري البشرية وأمهية الدراسة املختربية للظهور البيئي الطبيعي لسلوك  

 .(1982السي احليوان )انظر شوارتز و 

 

العديد من الصعوابت املعيقة فيما يتعلق ببعض التزاماهتا. تتمثل إحدى الصعوابت يف   السلوكية  واجهت 

(. مبعناها األصلي، يُعد احملفز  Gallistel 1990االلتباس احمليط بتأثريات التعزيز على السلوك )انظر  

ة تواتر االستجابة يف نوع من التكييف الرتابطي  املنبه مثل الطعام حمفزاً فقط عندما يؤدي عرضه إىل زايد  /

املعروف ابسم التكييف الفعال. تتمثل إحدى مشكالت هذا التعريف يف أنه يعرف املعززات على أهنا  

حمفزات تغري السلوك. مع ذلك، قد ال يكون لعرض الطعام أتثري ملحوظ على تواتر االستجابة فيما  

يكون فيها احليوان حمروًما من الطعام أو جائًعا. بدالً من ذلك،  يتعلق ابلطعام حىت يف احلاالت اليت  

ميكن أن يرتبط تواتر االستجابة بقدرة احليوان على حتديد وتذكر اخلصائص الزمنية أو املكانية للظروف  

التزامات   الصعوابت وغريها إىل تغيريات يف  اليت يتم فيها تقدمي هذا احملفز )مثل الطعام(. أدت هذه 
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ة واالجتاهات اجلديدة للبحث. تكمن إحدى االجتاهات البديلة يف دراسة دور الذاكرة قصرية  السلوكي

 (.Killeen 1994األمد يف املسامهة يف تعزيز التأثريات على ما يُسمى مسار السلوك )انظر  

 

السلوكية، اليت هتدف إىل تقدمي إعاد التحليلية، يف أن اجلمل  السلوكية  ة  يكمن عائق آخر، يف حالة 

صياغة سلوكية للمصطلحات العقلية، تستخدم بنفسها هذه املصطلحات العقلية يف مجيع احلاالت تقريًبا  

لديه موعًدا يف عيادة  Chisholm 1957)انظر   اعتقاد شخص ما أبن  العودة إىل مثال  (. عند 

مساًء،    2مساًء، قد ينظر أحد أيًضا يف رغبة هذا الشخص يف الوصول الساعة    2األسنان يف الساعة  

مساًء مماثاًل العتقاده أبن لديه موعًدا يف الساعة    2وإال يتعذر اعتبار سلوك وصول الشخص يف الساعة  

مساًء. يُعد مصطلح "الرغبة" هنا مصطلًحا عقلًيا. زعم نقاد السلوكية التحليلية أنه من غري املمكن    2

عىن املصطلحات العقلية. يشري  على اإلطالق التخلي عن استخدام املصطلحات العقلية يف توصيف م

ذلك إىل عدم إمكانية التخلي عن اخلطاب العقلي واستبدال اخلطاب السلوكي به، إذ ال ميكن استبداله  

التحليليني حباجة إىل إعادة صياغة جمموعة   السلوكيني  مصطلح مبصطلح على األقل. من املمكن أن 

ظر يف االفرتاض القائل أبن إسناد أي مصطلح  كاملة من املصطلحات العقلية يف وقت واحد من أجل الن 

-Rey 1997  ،p.154 عقلي من هذا القبيل يفرتض مسبًقا تطبيق املصطلحات األخرى )انظر

5.) 
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 احلجج املؤيدة للسلوكية  .5

 ملاذا قد يكون أي شخص سلوكي؟ ميكن اإلجابة على هذا السؤال يف ثالثة أسباب رئيسية )انظر أيًضا

(Zuriff 1985  

ا الضمري  ميثل  األقل يف حالة  القول، على  دليل  أو  يُعترب مسوغ  دليلًيا.  أو  معرفًيا  األول سبًبا  لسبب 

الغائب، أن حيوااًن أو شخًصا يف حالة عقلية معينة، على سبيل املثال، ميتلك معتقًدا معيًنا، مرتكًزا على  

ملسافة أو اخلطوة املفاهيمية  السلوك، وميكن فهمه على أنه سلوك قابل للمالحظة. عالوة على ذلك، فإن ا

السلوك نفسه هو   السلوك مسوغ إلسناد االعتقاد واالدعاء أبن االعتقاد مكون يف  بني االدعاء أبن 

خطوة قصرية ويف بعض النواحي جذابة. إذا ما نظران، على سبيل املثال، يف كيفية تعليم الناس استخدام  

تبدو شروط    -عتقاد"، و"الرغبة" وما إىل ذلك  مصطلحات مثل "اال  -املفاهيم واملصطلحات العقلية  

االستخدام مرتبطة ارتباطًا وثيًقا ابمليول السلوكية يف ظروف معينة. إذا كان إلسناد احلالة العقلية عالقة  

 .خاصة ابلسلوك، فمن املمكن القول إن العقلية مكونة فقط من امليول السلوكية

 

الذهنية   احلساابت  الرئيسية بني  أحد االختالفات  التايل:  النحو  الثاين على  السبب  التعبري عن  ميكن 

)احلاالت الذهنية يف الرأس( من جهة والرتابطية أو التكيفية للسلوك من جهة أخرى هو ميل احلساابت 

ل يف هذه احلساابت  الذهنية حنو األصل. يُعترب هذا صحيًحا على الرغم من أنه قد ال يوجد شيء أصي

 (.Cowie 1998)انظر 
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متيل احلساابت الذهنية إىل افرتاض النظرية القائلة أبن العقل ميتلك والداًي أو فطراًي جمموعة من اإلجراءات  

أو قواعد املعاجلة املمثلة داخلًيا اليت ميكن استخدامها عند التعلم أو اكتساب ردود جديدة، ويف بعض  

(. على النقيض من ذلك، فإن السلوكية مناهضة  Fodor 1981ح هلا )انظر  األحيان التبين الصري

للفطرية، تؤيد السلوكية ابلتايل النظريني الذين ينكرون وجود قواعد فطرية تساهم يف تعلم الكائنات احلية.  

املسبقة   التجارب  أو  ابلفطرة  تزويدها  يتم  أن  دون  احلية  الكائنات  تتعلم  وواتسون،  لسكينر  ابلنسبة 

اليت  إب السلوك  البداية، يف  األقل يف  التعلم، على  يتكون  التعلم من خالهلا. ال  جراءات ضمنية ميكن 

للمحفزات. احلية استجابة  الكائنات  تفعله  التعلم ما  القواعد. ميثل  يتعلم  حتكمه  للسلوكيني،  ابلنسبة 

"القواعد مشتقة من   ( إن1984aالكائن احلي، إذا جاز التعبري، من جناحاته وأخطائه. يقول سكينر )

)ص   التمييزية"  والعواقب  واالستجاابت  احملفزات  حتدد  اليت  الطارئة  أيًضا  583احلاالت  )انظر   )

Dennett 1978 .) 

 

من الواضح أن الكثري من األعمال املعاصرة يف العلوم املعرفية املتعلقة مبجموعة من النماذج املعروفة ابسم  

املوزعة املعاجلة  أو  يتعلق  PDPاملتوازية )  مناذج االتصال  فيما  للفطرية  املعادية  السلوكية  ( مشرتكة يف 

هنًجا للتعلم موجًها حنو االستجابة بدالً من التحكم ابلقواعد وهذا    PDPابلتعلم. يتخذ بناء منوذج  

 Graham؛ قارن  Bechtel 1985ألنه، مثل السلوكية، ميتلك جذورًا ممتدة يف الرتابطية )انظر  
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مناذج  Maloney 1991مع    1991 إذا كانت  ما  يعتمد حتديد   .)PDP    أو للفطرية  معادية 

 Bechtel and Abrahamsenوجوب اعتبارها كذلك على ما يُعترب قواعًدا أصلية أو فطرية )

 (.105-103، ص 1991

 

إىل   اإلشارة  ابزدرائها  السلوكية  حنو  للميل  األقل،  على  اترخيًيا  الشائع  الثالث،  السبب  معاجلة  يرتبط 

بقوة يف عمل   االزدراء  للسلوك. يتجسد هذا  الداخلية كأسباب تفسريية  العقلية  أو  العقلية  املعلومات 

 سكينر. ميكن وصف شكوك سكينر حول اإلشارات التفسريية للذكاء العقلي على النحو التايل. 

أو تصويره هلا أو  لنفرتض أننا حناول شرح السلوك العام لشخص ما من خالل وصف كيفية متثيله حلالته  

تفكريه هبا. لنفرتض أنه يتصور أو يفكر يف حالته بطريقة معينة، وليس بطريقة خالية، بل مليئة أبشياء  

بدون إسناد، لكن كأشياء، كأشجار، كأشخاص، مثل حيواانت الفظ، واجلدران، واحملافظ. لنفرتض،  

يئته كما يراها أو يتصورها أو  كما نقول، أن الشخص ال يتفاعل مع بيئته فحسب؛ بل يتفاعل مع ب

الوصول هلا.   التفكري يف شيء ما كمحفظة، نفكر يف شخص حياول  املثال، عند  ميثلها. على سبيل 

عندما يلحظ شيًئا على أنه حيوان الفظ، فإنه يرتاجع مبتعًدا عنه. كما أن تصنيف شيء ما على أنه 

السلوك حركة انجتة داخلًيا، أي السلوك ميتلك  جدار يرتافق مع االنتباه أال يصطدم به. من املفهوم أن  

 أصله السبيب داخل الشخص الذي يفكر أو ميثل موقفه بطريقة معينة.
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يعرتض سكينر على مثل هذه االدعاءات. ال يستند سكينر يف اعرتاضه إىل االعتقاد أبن العني بريئة أو  

تفسري السلوك بعبارات ال تفرتض  أن النشاط الداخلي او الباطين ال حيدث، بل هو يعتقد أنه جيب  

بنفسها الشيء الذي املفسر مسبًقا. ال يتم احتساب السلوك اخلارجي )العام( للشخص ابإلشارة إىل  

املثال، تصنيف أو حتليل   املعريف( للشخص )على سبيل  النشاط  الداخلية،  السلوك الداخلي )املعاجلة 

ل واضح. كتب سكينر: "إن االعرتاض على  بيئته( إذا كان، يف ذلك، سلوك الشخص غري مفسر بشك

)سكينر   الوظيفي"  ابلتحليل  الصلة  عدمية  ليست  إهنا  بل  وجودها،  عدم  يعين  ال  الداخلية  احلاالت 

 (. تعين عبارة "عدمية الصلة"، ابلنسبة لسكينر، دورانية أو تراجعية تفسرياًي. 35، ص 1953

أش العقلي أحد  النشاط  نظًرا العتبار  أنه  الطريقة  يزعم سكينر  فإن  داخلًيا(،  )وإن كان  السلوك  كال 

الوحيدة غري الرتاجعية وغري الدورانية لشرح السلوك تكمن يف تبين شيء غري سلوكي. يتمثل هذا الشيء  

 غري السلوكي يف احملفزات البيئية وتفاعالت الكائن احلي مع البيئة وتعزيزها.

 

متمثل يف حماولتها جتنب )ما تدعي أنه( التفسريات    نتيجة لذلك، فإن السبب الثالث للميل حنو السلوكية

الرتاجعية الدورانية للسلوك. هتدف إىل االمتناع عن احتساب نوع واحد من السلوك )العلين( من حيث  

 نوع آخر من السلوك )اخلفي( يف مجيع احلاالت مع ترك السلوك غري مفسر مبعىن ما.
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 والدائرية املزعومة للتفسري ابلرجوع إىل املعاجلة الداخلية  جتدر اإلشارة إىل أن آراء سكينر حول التفسري

متطرفة ومثرية للجدل علمًيا، وأن العديد ممن يـَُعرفون أنفسهم على أهنم سلوكيون مبا يف ذلك غوثري  

ذلك   يف  مبا  واسع،  نطاق  على  املفهومة  السلوكية،  تقاليد  داخل  العمل  يواصلون  أو  وهال،  وتوملان 

Killeen  (1987 و  )Rescorla  (1990  اإلشارات عن  سكينر  قاله  مما  الكثري  يرفضون   ،)

التفسريية للداخل. كما أن سكينر نفسه ليس واضًحا دائًما بشأن ازدرائه للداخل. ينبع موقف سكينر  

الساخر من اإلشارات التفسريية للذكاء العقلي، جزئًيا، من خماوف التفسري الدائري فضاًل عن قناعته 

ال حال  السماح  أبنه يف  إىل  يفضي  هذا  فإن  الداخلية،  املعاجلة  إىل  النفس ابإلشارة  علم  للغة  سماح 

ابحلديث عن املواد العقلية غري املادية، والعوامل ذات اإلرادة احلرة املعاكسة للسببية، واألشخاص الصغار  

(homunculi( للعامل العلمية  النظرة  أن ذلك غري متوافق مع  انظر  ( داخل اجلسم. يعترب سكينر 

اليوم  1971سكينر   أيًضا  انظر  اإلشارات  1976؛  من  سكينر  نفور  أن  مالحظة  جيب  أخريًا،   .)

الداخلية يف حد ذاهتا. يعرتف سكينر   العقلية  أو العمليات  للذكاء ليس نفورًا من احلاالت  التفسريية 

اخلية ولكن  بسهولة أن األفكار اخلاصة وما إىل ذلك موجودة. تتحدث مواقف سكينر عن األحداث الد

أن علم   العلنية. يدعي  االستجاابت  أو  العام  السلوك  التعامل مع فطرهتا بنفس طريقة  يتم  أن  بشرط 

السلوك املناسب جيب عليه وصف األحداث اليت حتدث داخل جلد الكائن احلي كجزء من السلوك  

 Behavioral andلعدد خاص من جملة    1984(. كتب يف عام  1976نفسه )انظر سكينر  

Brain Sciences  بقدر ما أشعر ابلقلق"، "يتشابه كل ما حيدث عندما نفحص حافًزا عاًما من" ،
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؛ قارن جراهام  575ب، ص    1984مجيع النواحي مع ما حيدث عندما نتأمل يف حافز خاص )سكينر  

    (. 9 -  558، ص 1984

 

الداخلي )اخلفي واخلا  السلوك  ليقوله حول كيفية وصف  الكثري  التفكري  ليس لدى سكينر  ص( )مثل 

والتصنيف والتحليل( بنفس طريقة وصف السلوك العام أو العلين. مع ذلك، قد تتمثل فكرته على النحو  

التايل، مثلما ابإلمكان وصف السلوك العلين أو احلركة احلركية من حيث مفاهيم مثل التحفيز واالستجابة  

نفسها يف وصف السلوك الداخلي أو    والتكييف والتعزيز وما إىل ذلك، ميكن استخدام املصطلحات

اخلفي. يشري سكينر إىل أن فكرة واحدة أو طريقة يف التفكري قادرة على تعزيز فكرة أخرى. قد يعمل  

سلوك التحليل مبثابة حافز جلهد يف التصنيف. وهلم جرًا. قد يتم حتليل األنشطة "العقلية" البحتة على  

وهو موضوع جيب إعادة النظر فيه الحًقا يف املدخل )يف    -  األقل تقريًبا من حيث املفاهيم السلوكية

 القسم السابع(.

 الرؤية االجتماعية للعامل لدى سكينر .6

اجتماعية   نظر  وجهة  تقدم  اليت  السلوكية  اتريخ  يف  الوحيدة  الرئيسية  الشخصية  سكينر  اعتبار  ميكن 

 Waldenية وكذلك صورة سردية يف  وسياسية للعامل بناًء على التزامه ابلسلوكية. قام سكينر ببناء نظر 

Two  (1948  ( ملا سيكون عليه اجملتمع البشري املثايل إذا مت تصميمه وفًقا ملبادئ السلوك )انظر

(. توضح رؤية سكينر االجتماعية للعامل نفوره من اإلرادة احلرة، والوطنية،  Skinner 1971أيًضا  
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أ املؤيدة الدعاء  أسبابه  إىل  يتحكم يف  واالزدواجية ابإلضافة  البيئية  التفاعالت  الشخص يف  ن اتريخ 

 سلوكه.

 

تتمثل إحدى السمات احملتملة للسلوك البشري، اليت يتعمد سكينر رفضها، يف صنع الناس بيئاهتم اخلاصة  

(. حيتج سكينر على أنه "من طبيعة  1973، بالك  1971حبرية أو بشكل إبداعي )انظر تشومسكي  

ري أن يلتزم إبزالة الوظائف اليت سبق تعيينها لشخص حر أو مستقل  التحليل التجرييب للسلوك البش

 (.198، ص 1971ونقلها واحدة تلو األخرى إىل البيئة املسيطرة" )

 

أاثر النقاد العديد من االعرتاضات على الصورة االجتماعية لسكينر. تتمثل إحدى االعرتاضات األكثر  

ؤية سكينر للمجتمع البشري املثايل. طرح الفيلسوف كاسل  إقناًعا، وابلتأكيد أكثرها شيوًعا، يف رفض ر 

. يتمثل هذا السؤال يف حتديد  Walden Two، املؤسس اخليايل لـ  Frazierهذا السؤال على  

أفضل منط اجتماعي أو جمتمعي للوجود اإلنساين. كانت إجابة فرايزر، ومن مث سكينر، على هذا السؤال  

يزر / سكينر بقيم الصحة، والصداقة، واالسرتخاء، والراحة وما إىل  عامة للغاية وغري كاملة. يشيد فرا

 ذلك. مع ذلك، فإن هذه القيم ابلكاد ميكن اعتبارها األساس التفصيلي للنظام االجتماعي.
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التفاصيل   من  املناسب  املستوى  بتحديد  يتعلق  فيما  االجتماعية  النظرية  أمام  واضحة  عوائق  توجد 

(. حيدد  10-4، الصفحات  Arnold 1990تمع املثايل تقدميه )انظر  للمخطط الذي جيب على اجمل

سكينر املبادئ السلوكية وحوافز التعلم اليت أيمل أن تقلل من الظلم املنهجي يف النظم االجتماعية. كما  

يصف بعض املمارسات )املتعلقة برتبية األطفال وما شابه( اهلادفة إىل املسامهة يف سعادة اإلنسان. مع  

"والدن" دون    Walden twoقتصر ذلك على األوصاف الضبابية للحياة اليومية ملواطين  ذلك، ي

أي اقرتاحات حول أفضل السبل املمكنة حلل النزاعات وطرق احلياة البديلة اليت تتفق ألول وهلة مع  

(. كما أنه ال يويل أي اهتمام كاف أو فعلي للمشكلة  203، ص  1996املبادئ السلوكية )انظر كني  

 عامة احلامسة املتمثلة يف حل النزاعات الشخصية ودور الرتتيبات املؤسسية يف حل النزاعات.ال

 

 Walden(، بعد أربعني عام تقريًبا من نشر  1985)  The Behavior Analystيف مقال  

Twoتوضيح توصيف الظروف اإلنسانية املثالية. لقد كتب أنه  ، حاول سكينر، عرب جلوئه إىل فرايزر ،

يف اجملتمع البشري املثايل "يقوم الناس بشكل طبيعي ابألشياء اليت حيتاجون إىل القيام هبا للحفاظ على  

أنفسهم ... ومعاملة بعضهم البعض بشكل جيد، ويقومون بطبيعة احلال مبئات األشياء األخرى اليت  

بفعلها أل لفعلها" )ص  يستمتعون  القيام مبائة شيء  9هنم ليسوا مضطرين  فإن  (. مع ذلك، ابلطبع، 

أن   يعين  بفعله  البشر  عاداته    Walden Twoيستمتع  أن  وليس  غامض،  مبهم  بشكل  معرف 

 املؤسسة ثقافًيا وطبيعة مؤسساته تستحق احملاكاة.
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به على نطاق واسع لدرجة    إن عدم اكتمال وصف سكينر للمجتمع البشري املثايل أو احلياة أمر معرتف

قادرة على تقدمي    Walden Twoأن املرء قد يتساءل عما إذا كانت التجارب الفعلية يف حياة  

  Twin Oaksتفاصيل مفيدة ملخططه. مت إجراء أكثر من جتربة اجتماعية ذات صلة. يُعترب جمتمع  

ألن اجملتمع قد تطور بعيًدا عن جذوره    يف فرجينيا يف الوالايت املتحدة األمريكية مثريًا لالهتمام )جزئًيا

 اجللدية( وميكن استكشافه بشكل غري مباشر عرب اإلنرتنت )انظر موارد اإلنرتنت األخرى(.

 

 احلجج املعارضة للسلوكية  .7

الداخلية   املعلومات  إذ يركز هؤالء على تطوير مناذج معقدة ملعاجلة  السلوكية،  املعرفيون  العلماء  رفض 

الذهين وعلماء   السلوك  قبل علماء  التجريبية من  أو نظمها  املعملية  املعريف. أمهلت إجراءاهتا  لإلدراك 

احليواانت واألشخاص يف بيئتهم    النفس املنظومي إذ اعتربوا أبن هنج السلوكية غري متعلقة بكيفية سلوك 

الطبيعية واالجتماعية. يرفض علماء األعصاب الالمباالة النسبية التقليدية للسلوكية جتاه علم األعصاب  

ومراعاهتا احلاالت البيئية غري املتوقعة، مؤكدين على أن الدراسة املباشرة للدماغ هي الطريقة الوحيدة لفهم  

 سلوك.األسباب املباشرة احلقيقية لل 

 

على الرغم من ذلك، مل ختتف السلوكية أبي حال من األحوال. تبقى العناصر القوية للسلوكية قائمة يف  

أدانه(. يف   التفاصيل  املخترب )املزيد من  القائمة على  التعلم احليواين  السلوكي ونظرية  العالج  كل من 



26/6/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 26

 

املعروف ابسم الوظيفية. تعّرف الوظيفية    ميتافيزيقيا العقل، تبقى املوضوعات السلوكية قائمة يف هنج العقل

احلاالت الذهنية على أهنا حاالت تلعب أدوارًا سببية وظيفية يف احليواانت أو األنظمة اليت حتدث فيها.  

يكتب بول تشرشالند عن الوظيفية على النحو التايل: "السمة األساسية أو احملددة ألي نوع من احلاالت  

(. تشبه 36، ص  1984السببية اليت حتملها مع ... السلوك اجلسدي" )  العقلية هي جمموعة العالقات 

هذه الفكرة الوظيفية الفكرة السلوكية القائلة إن اإلشارة إىل السلوك وعالقات التحفيز / االستجابة من  

شأهنا الدخول بشكل مركزي وجوهري يف أي حساب ملا يعنيه أن يقوم الكائن بسلوك أو أن خيضع،  

 وك التحليلي أو املنطقي، إىل إسناد احلاالت العقلية. يف خمطط السل 

 

( اليت ختضع لنقاشات واسعة يف وقتنا  EMHيشرتك مؤيدو ما يُطلق عليه اسم فرضية العقل املمتد )

لـ   الفرضية احملددة  تنطوي  األقل بسكينر.  على اعتبار   EMHاحلايل يف صلتهم ابلسلوكية أو على 

(. التمثيالت  Levy 2007ن الدماغ أو تتجه إىل العامل والبيئة الثقافية )التمثيل "العقلي" مسألة خترج م

هي أشياء خارجية عن الرأس أو حمملة بعالقات فردية خاصة أبجهزة خارجية أو أشكال من النشاط  

الثقايف. ميكن تشبيه شكوك سكينر حول تصوير قوة التمثيل العقلي على أنه حمصور يف الرأس )الدماغ،  

 لتصوير التمثيلية على أهنا ممتدة بيئًيا.   EMHخلي( بتحول العقل الدا 

 مع ذلك، العناصر هي عناصر. مل تعد السلوكية برانمج حبث مهيمن بعد اآلن. 



26/6/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 27

 

التزامها   هو  التأثري  السلوكية يف  تعقيًدا الحندار  واألكثر  األعمق  السبب  السلوكية؟  أتثري  اخنفض  ملاذا 

تف السلوك ميكن  إن  القائلة  والداخلي  ابألطروحة  السلوكي  العقلي غري  النشاط  إىل  الرجوع  سريه دون 

التمثيلي أو التفسريي(. ميكن تفسري السلوك، ابلنسبة لسكينر، فقط ابلرجوع إىل عالقته   )املعريف أو 

"الوظيفية" )مصطلح سكينر( أو االختالف املشرتك مع البيئة واتريخ احليوان يف التفاعل البيئي. تدعم  

وجية العصبية والبيولوجية العصبية، ابلنسبة لسكينر، هذه العالقات الوظيفية أو السببية  الظروف الفسيول

(  1953أو تطبقها. لكنها ال تعمل كمصادر هنائية أو مستقلة أو تفسريات للسلوك. كتب سكينر )

لقوى  أن السلوك ال ميكن تفسريه "أثناء البقاء الكلي داخل ]حيوان[؛ يف النهاية جيب أن ننتقل إىل ا 

العاملة على الكائن احلي من اخلارج". "ما مل يكن هناك نقطة ضعف يف سلسلتنا السببية حبيث ال ميكن  

]السلوك[   أو حتديد  البيئية[ األوىل،  بواسطة ]احملفزات  الثاين بشكل صحيح  ]العصيب[  الرابط  حتديد 

( "قد  35كل جائز." )ص  الثالث بواسطة الثاين، جيب أن يكون الرابطان األول والثالث مرتبطني بش

تلقي املعلومات الصحيحة حول الرابط الثاين الضوء على هذه العالقة ولكن ال ميكنها أبي حال من  

 األحوال تغيريها." )املرجع نفسه.( إهنا "املتغريات اخلارجية اليت يُعترب السلوك هبا وظيفة." )املرجع نفسه(.

 

ب. وفًقا له، فإن علم األعصاب حيدد بشكل أو آبخر  مل يكن سكينر متغطرًسا ابلنسبة لعلم األعصا 

العمليات الفيزايئية العضوية اليت تكمن وراء التفاعالت بني احليوان والبيئة. يف هذا الصدد، فإنه يعتمد  

على األدلة أو الوصف املعريف السابق للسلوكية الراديكالية لتلك التفاعالت. يقول: "الكائن احلي ليس  
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(. "حيدث اليوم  233، ص    1976ن معاملته بشكل الئق على أنه صندوق أسود" ) فارًغا، وال ميك

الكائن احلي غًدا" )ص   يؤثر على سلوك  اآلليات داخل  233شيء آخر  (. يصف علم األعصاب 

الصندوق اليت تسمح للحافز املعزز اليوم ابلتأثري على سلوك الغد. الصندوق العصيب ليس فارًغا، لكنه 

اء حاالت العطل أو االهنيار، على فك ارتباط احليوان أبمناط السلوك السابقة اليت مت  غري قادر، ابستثن

 تعزيزها. من غري املمكن ممارسة سلطة مستقلة أو غري بيئية تعويضية على السلوك. 

 

ابلنسبة للعديد من نقاد السلوكية، يبدو من الواضح، على األقل، أن حدوث السلوك وطبيعته )خاصة  

ري( غري معتمد بشكل أساسي على اتريخ التعزيز لدى الفرد، على الرغم من إمكانية اعتباره  السلوك البش

أحد العوامل، بل يعتمد على حقيقة أن اتريخ التعلم أو البيئة متمثل من قبل الفرد وكيف )الطريقة اليت(  

السببية اليت تربط بني  يتم متثيله. تفتضي حقيقة أن البيئة ممثلة من قبلي بتقييد العالقات الوظيفية أو  

سلوكي والبيئة ما يؤدي، من منظور مناهض للسلوكيات، إىل فصل سلوكي جزئًيا عن التكييف أو اتريخ  

التعزيز. بغض النظر عن مدى إصراري بال كلل وبشكل متكرر لإلشارة إىل اآليس كرمي أو تناوله، على  

حافز حمتمل مثل اآليس كرمي أو تقدميه لنفسي  سبيل املثال، فإن مثل هذا التاريخ عاجز مع انعدام وجود  

على أنه آيس كرمي أو يف حال رغبيت يف إخفاء حقيقة وجود شيء ما كاآليس كرمي عن اآلخرين. إن  

اتريخ التكييف اخلاص يب، الذي يُفهم على حنو ضيق أبنه غري ممثل من قبلي، هو من الناحية السلوكية  

 م اخلاص يب كما هو موضح أو مفسر من قبلي. أقل أمهية من البيئة أو اتريخ التعل



26/6/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 29

 

 

البيئة والسلوك، فهذا يعين أن   وابملثل، ابلنسبة للعديد من نقاد السلوكية، إذا كانت التمثيل أييت بني 

سكينر مقيد للغاية أو حمدود يف موقفه جتاه دور آليات الدماغ يف إنتاج السلوك أو التحكم فيه. الدماغ  

(. Roediger and Goff 1998 للتفاعالت السلوكية / البيئية )انظر  ليس جمرد بنك ذاكرة سليب

حيتوي اجلهاز العصيب املركزي، الذي حيافظ بطريقة أخرى على اتريخ التعزيز اخلاص ابلفرد، على أنظمة  

أو أنظمة فرعية حسابية عصبية مسؤولة عن تنفيذ أو تشفري أي متثيل حمتوى أو معىن بيئي ابلنسبة هلذا  

تُعد أيًضا آلة تفسري نشطة أو حمرك داليل، وغالًبا ما تؤدي مهاًما غري مقيدة بيئًيا وتتحكم يف    الفرد.

السلوك بشكل حاسم. مع ذلك، فإن مثل هذا احلديث عن التمثيل أو التفسري هو منظور تتمىن وحتاول  

 االبتعاد عنه. –عند سكينر ابلطبع  – النزعة السلوكية 

 

ددة للسلوكية التقليدية يف حماولتها حترير علم النفس من اللجوء إىل التنظري  تتمثل إحدى األهداف احمل

حول كيفية متثيل احليواانت واألشخاص )داخلًيا، يف الرأس( لبيئتهم. يُعترب مثل هذا اجلهد املبذول من  

ة أكثر وضوًحا  أجل حترير علم النفس شديد األمهية اترخيًيا نظرًا إىل إظهاره أن الروابط السلوكية / البيئي

وأكثر قابلية لإلدارة من الناحية التجريبية مقارنة ابلتمثيالت الداخلية. لسوء احلظ، ابلنسبة للسلوكية،  

التخزين   اليت حتظر فرضيات حول  تلك  تقييًدا من  النفس أكثر  لعلم  قاعدة  الصعب ختيل وجود  من 

ى نظرة سكينر مشريًا إىل أنه "منتلك  التمثيلي واملعاجلة. يعرتض ستيفن ستيتش، على سبيل املثال، عل



26/6/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 30

 

اآلن جمموعة هائلة من البياانت التجريبية اليت، على ما يبدو، ال ميكن فهمها إال إذا افرتضنا شيًئا مثل"  

 (.649، ص  1998آليات معاجلة املعلومات يف رؤوس الكائنات احلية ) 

 

عض العناصر، على وجه اخلصوص،  ب  -يتمثل السبب الثاين لرفض السلوكية يف أن بعض مسات العقلية  

هلا "كواليا" مميزة أو صفات متثيلية فورية أو ظاهرية. على سبيل    - من احلياة العقلية الواعية لألشخاص  

املثال، ميكن النظر يف كونك يف حالة من األمل بشكل أوسع من جمرد إنتاج سلوك مؤمل مناسب يف ظل  

ا إىل اختبار شيء "مشابه حلس" األمل )كشعور ابهت أو  الظروف البيئية املناسبة، بل يشري ذلك أيضً 

حاد مثاًل(. ميثل "الزوميب" خملوقًا سلوكًيا حبت، إذا جاز التعبري، إذ رغم إمكانية اخنراطه يف سلوك مؤمل،  

مبا يف ذلك استجاابت األمل املوجودة حتت اجللد، إال أنه يفتقر متاًما إىل كل ما هو نوعي ومناسب لألمل.  

.  Graham 1998 ،pp. 47–51 and Graham and Horgan 2000أيًضا  )انظر

انظر   البشرية،  العقلية  يف  الظواهر  نطاق   Graham, Horgan, and Tiensonحول 

(. على سبيل املثال، خيالف ستيفن ستيتش سكينر قائاًل "منتلك اآلن جمموعة هائلة من البياانت  2009

فهمها إال إذا افرتضنا شيًئا مثل "آليات معاجلة املعلومات يف    التجريبية اليت، على ما يبدو، ال ميكن 

 (.649، ص 1998رؤوس الكائنات )
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على الرغم من تعاطف الفيلسوف وعامل النفس يو يت بليس مع تطبيق األفكار السلوكية على مسائل  

أن الكواليا    العقل، جادل بليس أبن الكواليا الظاهراتية ال ميكن حتليلها مبصطلحات سلوكية. وادعى

ليست سلوًكا وال ميواًل للتصرف. قال: "إهنم جيعلون أنفسهم يشعرون"، "منذ اللحظة اليت خيتربون فيها  

( هبم"  اخلاصة  ص  2000الكواليا  يف  191،  طبعها  أعيد   Graham and Valentine؛ 

ى مبرور الوقت.  (. تُعد ابلتايل مسات فورية للعمليات أو األحداث بداًل من التصرفات اليت تتجل2004

تدعم األحداث العقلية النوعية )مثل األحاسيس والتجارب اإلدراكية وما إىل ذلك(، ابلنسبة لبليس،  

النزعات للسلوك بدالً من اعتبارها نزعات. ابلطبع، من املغري االفرتاض أبن اجلوانب النوعية للعقلية  

على سبيل املثال، تساهم يف اإلاثرة واالنتباه  تؤثر على العناصر غري النوعية للمعاجلة الداخلية، وأهنا،  

 والتقبل للتكيف النقايب. 

 

يرتبط السبب الثالث لرفض السلوكية مع نعوم تشومسكي. كان تشومسكي أحد أكثر نقاد السلوكية  

جناًحا وإحلاقًا للضرر يف السلوكية يف نفس الوقت. يف مراجعة لكتاب سكينر عن السلوك اللفظي )انظر  

( تشومسكي  اهتم  على شرح1959أعاله(،  قادرة  غري  اللغة  لتعلم  السلوكية  النماذج  أبن  احلقائق    ( 

املختلفة حول اكتساب اللغة، مثل االكتساب السريع للغة من قبل األطفال الصغار، د يشار إليه أحيااًن  

ابسم ظاهرة "االنطالق املعجمي". يبدو أن قدرات الطفل اللغوية غري حمددة جذراًي من خالل دليل  

فيها عن   اليت يعرب  القصرية  الفرتة  اللفظي املقدم للطفل يف  الرابعة أو  السلوك  القدرات. يف سن  هذه 
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اخلامسة، يتمتع األطفال )العاديون الطبيعيون( بقدرة غري حمدودة تقريًبا على فهم وإنتاج اجلمل اليت مل  

يسمعوا هبا من قبل. جادل تشومسكي أيًضا أنه يبدو من غري الصحيح اعتبار تعلم اللغة معتمد على  

بصفته متحداًث ابللغة اإلجنليزية ، بكلمة "منزل" مرارًا وتكرارًا  تطبيق التعزيز التفصيلي. ال ينطق الطفل،  

التعلم حيدث، مبعىن ما، دون أن يتم تدريسها أو   النحو، يبدو أن  السن. على هذا  يف حضور كبار 

تكهنات   تشمل  ذلك.  حدوث  لكيفية  وصف  تقدمي  يف  السلوكية  وتفشل  صريح،  بشكل  تلقينها 

فسية الكامنة وراء تطور اللغة الفرضية القائلة إن القواعد أو املبادئ  تشومسكي اخلاصة حول احلقائق الن

الكامنة وراء السلوك اللغوي جمردة )منطبقة على مجيع اللغات البشرية( وفطرية )جزء من موهبتنا النفسية  

األصلية كبشر(. عند اختبار النطق جبملة حنوية، ميتلك الشخص، ابلنسبة إىل تشومسكي، عدًدا ال  

ًيا من الردود املمكنة املتاحة، وتتمثل الطريقة الوحيدة لفهم هذه القدرة التوليدية الالهنائية يف افرتاض  هنائ

أن هذا الشخص ميتلك قواعد حنوية فطرية جمردة وقوية )الكامنة وراء أي كفاءة قد ميتلكها يف لغة طبيعية  

 معينة أو أكثر(.

 

ا  إليها تشومسكي،  اليت يشري  املشكلة  السلوكية وابلتايل األداء  تتجاوز  الكفاءة  تتمثل يف مشكلة  ليت 

الذي يفوق اتريخ التعلم الفردي، اعتبارها جمرد مسألة متعلقة ابلسلوك اللغوي لدى األطفال الصغار.  

غالًبا ما تتجاوز احلقائق األساسية عن البشر فيما يتعلق ابلسلوك والقدرات السلوكية، على ما يبدو، 

ز الفردي. غالًبا ما يكون اتريخ التعزيز اخلاص بنا فقريًا للغاية وغري قادر على حتديد  حدود اتريخ التعزي
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ما نقوم به بشكل فريد أو كيفية قيامنا بذلك. ابلنتيجة، من الواضح أن الكثري من التعلم يتطلب هياكل  

أ )انظر  التعلم من خالهلا.  مبدئية حيدث  قيوًدا  أو  فطرية  أو   Brewerيًضا  متثيلية موجودة مسبًقا 

 (.Cowie 1998و   Bates et al. 1998، لكن قارن مع  1974

 

هل القضية املعارضة للسلوكية هنائية؟ حامسة؟ الحظ بول ميهل منذ عقود أن النظرايت يف علم النفس  

الباحثني   فقدان  إىل  بل  احلاسم،  التفنيد  أتثري  إىل  هذا  يرجع  ال  إذ  يبدو،  الوقت كما  مبرور  تتالشى 

(. تتمثل إحدى اآلاثر الضمنية ألطروحة ميهل يف أن  Meehl 1978بتوجهاهتم النظرية )اهتمامهم  

"االسم" الذي كان يتمتع بشعبية يف السابق، ومل يتعرض للدحض بشكل قاطع، قد يستعيد بعًضا من  

  بروزه السابق إذا أجرى بعض التغيري أو تضمن ردوًدا على االنتقادات. ماذا قد يعين هذا ابلنسبة إىل 

 السلوكية؟ قد يبشر هذا إبمكانية عودة بعض أجزاء هذا املذهب.

 

ادعى سكينر أن األنشطة العصبية داعمة للعالقات السلوكية / البيئية وكامنة وراءها، وأن مسامهة الكائن  

احلي يف هذه العالقات ال ختتزل يف اخلصائص الفسيولوجية العصبية. ال يعين هذا ابلضرورة أن السلوكية  

)علم    غري الدماغ  هياكل  إىل  اإلشارة  تساعد  قد  األعصاب.  علم  مع  مفيد  حتالف  إجياد  على  قادرة 

املراجع يف   العصبية وما إىل ذلك( يف تفسري السلوك حىت مع عدم حلول هذه  األعصاب والكيمياء 

 النهاية حمل اإلشارة إىل الطوارئ البيئية يف احلساب سلوكي.
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درًسا يف   هذا  النماذج  يشكل  فيها.  أمهية  ذات  السلوكية  املوضوعات  تزال  ما  اليت  احليوانية  النمذجة 

احليوانية لإلدمان والعادات والتعلم اآليل جديرة ابملالحظة بشكل خاص ألهنا تدمج البحث السلوكي  

التعزيز، وخاصة  الكامنة وراء  الدماغ  للبحث عن آليات  التقليدية  النفسية  السلوكية    ابتصال وثيق مع 

(. تتمثل إحدى نتائج هذا االتصال يف اكتشاف أن  108- 91، ص 2006التعزيز اإلجيايب )ويست  

األنظمة العصبية احملّسسة املسؤولة عن زايدة قيمة التعزيز أو القوة قابلة للفصل عن اجلودة املمتعة للتعزيز  

مستقلة عما  (. قد تكون قوة املنبه يف تعزيز السلوك  Robinson and Berridge 2003)انظر  

إذا كان مصدرًا أو سبًبا للمتعة. يشكل الرتكيز على آليات الدماغ الكامنة وراء التعزيز أيًضا حجر أساس  

ألحد أكثر برامج البحث نشاطًا يف علم األعصاب احلايل، ما يُسمى ابالقتصاد العصيب، الذي جيمع  

التقييم واختاذ ا  الدماغ ومناذج  لقرارات االقتصادية )انظر مونتاج و برينز  بني دراسة أنظمة املكافأة يف 

ومالينكا  2002 نستلر  السلوكية بشكل جيد لشراء  2008؛ روس وآخرون  2004؛  تعمل  قد   .)

أنفسهم   يرون  الربانمج  املدافعني عن  وأن بعض  العصيب، خاصة  لالقتصاد  املفاهيمية  العمالت  بعض 

ليد السلوكي للتحليل التجرييب للسلوك، مثل  سلوكيني يف الروح ويكرمون عمل عدد من املنظرين يف التق

جورج أينسلي، وريتشارد هرينشتاين، وهوارد راشلني، حول كيفية ارتباط أمناط السلوك أبمناط املكافأة  

التعزيز )انظر روس وآخرون،   (. تكمن ف االفرتاضات املهمة يف علم  10، وخاصة ص  2008أو 

ة للتفاعالت بني الكائنات احلية / البيئية تعمل على مجع  االقتصاد العصيب هو يف أن التفسريات الكامل 
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العصبية   والكيمياء  العصبية  احلوسبة  بنمذجة  االستعانة  مع  التعزيز  جداول  مثل  أشياء  حول  احلقائق 

 والبيولوجيا العصبية للتعزيزات.

 

الحظة ألهنا  هل هنالك مصادر أخرى حمتملة للتجديد؟ إن الشعبية املستمرة للعالج السلوكي جديرة ابمل

توفر جمااًل حمتماًل لتطبيق اختبار نظام السلوك السلوكي. سعت اإلصدارات املبكرة من العالج السلوكي  

إىل تطبيق نتائج مقيدة من مناذج تكييف سكينر أو ابفلوفيان على مشاكل السلوك البشري. ال ينبغي  

تعزيزات. العالج يشكل سلوًكا  احملفزات واالستجاابت وال  - أفكار؛ فقط سلوكيات   التحدث عن أي

يشري   املفاهيمية.  القيود  تلك  من  السلوكي  العالج  من  املتعاقبة  األجيال  لقد خففت  اعتقاد.  وليس 

املثال   سبيل  )على  املعريف  السلوك  مبعاجلي  أنفسهم  إىل  ذلك  ؛  Mahoney   ،1974مناصرو 

Meichenbaum   ،1977  معتقداهتم ورغباهتم (. يتم وصف مشاكل سلوك العمالء ابإلشارة إىل

الذايت بدورها )ما يسمى   االنعكاسي  التفكري واالعتقاد  لغة  ونواايهم وذكرايهتم وما إىل ذلك. تظهر 

السلوكية ) والتدخالت  الصعوابت  الفوقي"( يف بعض حساابت  يتمثل  Wells 2000"اإلدراك   .)

العمالء على مراقبة سلوكهم وتعزيزه ذا اللغة يف تشجيع  الذايت هو مسة  أحد أهداف هذه  التعزيز  تًيا. 

 (.Ainslie 2001؛  Rachlin 2000أساسية من مسات ضبط النفس السلوكي )
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قد يتم التساؤل ما إذا كان العالج السلوكي املعريف متوافق مع املذهب السلوكي. يعتمد ذلك بشكل  

ى أهنا حاالت تنتشر  كبري على كيفية فهم املعتقدات والرغبات. إذا أمكن فهم املعتقدات والرغبات عل

بطريقة ما يف البيئة ويتم تشخيصها من حيث دورها غري العقلي الذي يشبه السلوك يف تفاعالت الكائن  

البيئة، سيتوافق ذلك عندئذ مع العقيدة السلوكية التقليدية. يعكس مبدأ السلوك املنطقي أو التحليلي،    /

لسلوك،  وجوب تعريفها أو إعادة صياغتها  يف حال استخدام املصطلحات العقلية يف وصف وتفسري ا

مبصطلحات سلوكية غري عقلية. قد تبدو احتماالت تشخيص االعتقاد / الرغبة يف املصطلحات اخلارجية  

 Horgan  ،Tiensonغري العقلية والبيئية مشكوًكا فيها، خاصة يف حاالت املواقف الواعية )انظر  

and Graham 2006 لعالج السلوكي ونطاق تطبيقه املعقول  (. لكن موضوع أشكال وحدود ا

 مفتوح ملزيد من االستكشاف املستمر.

 

 االستنتاجات  .8

)واليت    Behaviorism، نشر ويالرد داي، عامل النفس السلوكي واحملرر املؤسس جمللة  1977يف عام  

(، كتاب سكينر بعنوان "ملاذا لست عامل نفس  Behavior and Philosophyتُعرف اآلن ابسم  

(. بدأ سكينر مقالته ابلقول إن "املتغريات اليت ميكن اعتبار سلوك اإلنسان فيها  1977)سكينر    معريف"

(. اختتم سكينر مبالحظة أن "البىن املعرفية تعطي ... وصًفا مضلاًل ملا  1وظيفة تكمن يف البيئة" )ص  

 (10هو" داخل اإلنسان )ص 
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 مهبل انشقاقه عن السلوكية:، أعلن كارل 1966قبل أكثر من عقد من الزمان، يف عام 

من أجل توصيف ... األمناط السلوكية، أو امليول، أو القدرات ... ال حنتاج فقط إىل مفردات       

 (110سلوكية مناسبة، بل حنتاج أيًضا إىل مصطلحات نفسية. )ص 

ر غري  توصل مهبل إىل االعتقاد أبنه من اخلطأ ختيل أن السلوك البشري ميكن فهمه حصراًي من منظو 

 عقلي وسلوكي. 

يشرتك علم النفس والفلسفة املعاصران إىل حد كبري يف منظور مهبل أبن تفسري السلوك ال ميكن يستبعد  

استحضار متثيل كائن ما لعامله. جيب أن يستخدم علم النفس مصطلحات نفسية. يصبح السلوك دون  

ملعرفية الداخلية توضيًحا ضعيًفا. ابلطبع، اإلدراك أعمى. يُعد التنظري النفسي دون الرجوع إىل املعاجلة ا 

ال يستبعد هذا القول أن السلوكية قد تستعيد بعًضا من أمهيتها. تبقى كيفية تصور املعاجلة املعرفية )حىت  

، ص  Levy 2007؛ انظر أيًضا  Melser 2004يف مكان حتديدها( موضوًعا مثريًا للنقاش )انظر  

التعايف إعادة    (. ولكن إذا كان للسلوكية أن64  -  29 تستعيد بعًضا من بروزها، فقد يتطلب هذا 

األعصاب   علم  العصيب( يف  اخلاصة ابالقتصاد  تلك  )مثل  التطورات  مع  تتوافق  اليت  مذاهبها  صياغة 

 وكذلك يف التوجهات العالجية اجلديدة. 

 

ئن / البيئة.  إن وجهة نظر سكينر أو إسهامه اخلاص يف السلوكية تقرن علم السلوك بلغة تفاعالت الكا

مع ذلك، ال ميكن النظر لنا حنن البشر بوصفنا نركض ونتزاوج ومنشي وأنكل يف هذه البيئة أو تلك  
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بشكل جمرد. حنن نفكر ونصنف وحنلل ونتخيل وننظّر. ابإلضافة إىل سلوكنا اخلارجي، لدينا حياة داخلية  

سنا، وغالًبا ما نبقى عالقني مثل  شديدة التعقيد، إذ ننشط يف كثري من األحيان بشكل خيايل، يف رؤو 

املنشورات، مثل احلجارة. ميكن تسمية حياتنا الداخلية ابسم "السلوك" إذا رغب املرء يف ذلك، ولكن  

هذا الشرط اللغوي ال يعين أن احتمالية أو وقوع األحداث الداخلية يتشكل بنفس االحتماالت البيئية  

يعين ذلك أن فهم مجلة أو أتليف مدخل هلذه املوسوعة    مثل السلوك العلين أو احلركات اجلسدية. ال 

املرء حبثًا عن   تعلم كيفية حتريك جسد  التمييزية مثل  العامة لالستجاابت  األساليب  يتكون من نفس 

مصدر غذائي. تُعد كيفية بقاء العامل التمثيلي الداخلي للعقل يف منطقة السلوكية اجلزئية " يّة " اليت ما  

 .احلدودتزال غري مكتملة  
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