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  أحرشاو الغايل األستاذ مع حوار

  زغبوش بنعيسى. ذ: احلوار أجرى
  

  احلوار نص* 
  والبحث؟ تأطريوال التكوين مستوى على السيكولوجي العلمي مشروعكم على القارئ تطلعوا أن ميكنكم هل) 1

 االحتاد جريدة نشرت حينما العشرين القرن من الثمانينيات أواسط منذ يزال، وما كان العلمي مشروعي إن احلال بطبيعة

 الـسيكولوجي  والبحـث  الـسيكولوجيا  ومآل واقع "حول عمور األستاذ الزميل معي أجراه الذي احلوار آنذاك االشتراكي

 قواعد إرساء يف املسامهة اجتاه يف كلها تصب ومعرفية علمية وأحالم بآمال ورمبا تصوراتو بأفكار ويتشبع يرتكز ،"باملغرب

 وحبثـا،  وتـأطريا  تدريسا العلمية، املمارسة يف الفعلي االخنراط خالل من وذلك عندنا املأمولة السيكولوجية املنظومة ومعامل

 اتمـع  وخدمة اإلنسان تأهيل وبالتايل املعارف وإنتاج ءاتالكفا تكوين جمال يف األساسية ورهاناا املنظومة هذه ملكونات

  .املغريب

 املعرفـة  وإنتاج البحث عامل مع والتأطري التكوين عنصر فيها يتقاطع صلبة أرضية على ينبين كان وإن إذن، املشروع فهذا 

 حنـن  فيه سنتحول الذي اليوم إىل والتطلع احللم يف يتحدد ويوجهه يؤطره الذي األساسي اهلاجس فإن اهلادفة، السيكولوجية

 وكما جيب كما ونوظفه نسخره حيث الواقع، أرض على العلم هلذا حقيقيني ممارسني إىل النفس علم حقل يف العاملني املغاربة

 مثـل  بلوغ أن يف أشك وال. املرغوب اإلنساين واالندماج للتأهيل وحتقيقا املتني السيكولوجي والبحث للتكوين خدمة ينبغي

 ومـصداقيته  العلميـة  مكانته وغاياته، مقوماته بعض بتحقيق حلمت طاملا الذي املشروع، هلذا سيمنح الذي هو الرهان ذاه

     .التطبيقية جناعته مث املعرفية

  

 هـي  وما طة؟األنش هذه بني الرابط اخليط هو ما ومداخالت، ومقاالت اإلنتاج،كتبا بغزارة أحرشاو األستاذ عرف) 2

  للقارئ؟ بليغهات تريدون اليت الرسالة

 ورهانـات  مقومـات  عن العام مدلوله يف يزيغ ال املتواصع العلمي إنتاجي ومضامني مكونات بني الرابط اخليط أن يبدو

 ومظاهر مراحل عدة خالل من يتمظهر املقصود اخليط أن هو األمر يف ما فكل. الذكر السابق السيكولوجي العلمي مشروعي

 يف ودورها السيكولوجيا هذه بأمهية التحسيس وبني اجلديدة، ومقارباا احلديثة السيكولوجيا ستجداتمب التعريف بني تتراوح

 املـشاكل  من كثري حل يف وحبوثها دراساا نتائج تسخري على التنصيص بني وأخريا اتمع، وتطلعات اإلنسان قضايا خدمة

 التربيـة  ميادين مقدمتها ويف اتمع داخل احليوية امليادين من ديدع يف نفسها تفرض ما عادة اليت الصعوبات من كثري وجتاوز

 متنوعـة  وميدانية ومنهجية نظرية وانشغاالت هواجس وختترقه تؤثثه اإلنتاج هذا أن واملالحظ. والشغل الصحة و والتكوين

 ظـواهر  وخاصة والعريب احمللي وىاملست على ظواهرها يف والبحث لواقعها والتنظري احلديثة بالسيكولوجيا التعريف بني تزاوج

 عن خترج ال فهي املشروع أو اإلنتاج هلذا حمددة رسالة هناك كانت فإذا وعليه. إخل....واملعرفية والتربية والتعلم واللغة الذكاء

 نتاجإ جمال يف بالعطاء واعدة عملية-علمية حرفة السيكولوجيا مهنة من جعل على يراهن الذي العملي -العلمي اهلاجس هذا

   .اتمع وحتديث اإلنسان خلدمة وتسخريها السيكولوجية املعرفة
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 وميدانيا؟ ومنهجيا نظريا باملغرب السيكولوجي البحث حققه الذي التطور مستوى هو ما) 3

 التسعينيات أواسط يف (آنذاك القول على جترأت أنين أتذكر زلت ما ،باملغرب السيكولوجي البحث لوضعية سابق تقومي يف

 كل من وختترقها تتخللها اليت الكثرية والنواقص لقصوراتل نظرا االرتياح على تبعث ال الوضعية هذه بأن) العشرين القرن نم

 معهـم  مجعـتين  الذين السيكولوجيني الزمالء بعض لدن من حادة انتقاداتبو كبري بامتعاض هذا قويل وجهو وقد. اجلوانب

 رغم نفسها هي تكون أن وتكاد كثريا ختتلف ال فالوضعية وحاليا". باملغرب النفس علم"حول الرباط يف عقدت دوةن مناسبة

 وإن النطاق هذا يف إنتاجنا أن إىل التقارير بعض تشري إذ والدراسة؛ البحث مستوى على النفس علم عرفه الذي التقدم بعض

 ملوزعا النسيب والتراكم الدينامية من بنوع يتميز بحأص أنه إال املتقدمة، الدول يف قائم هو ما مع باملقارنة ضئيال يزال ما كان

 البحـث  أن فالراجح ذلك، عدا ما لكن. العلمية واملقاالت اجلامعية واألطروحات الذات القائمة الكتب بني متفاوتة بنسب

 قواعـده  رسيخوت النظرية مفاهيمه لتثبيت الالزمة والشروط الظروف أبسط إىل يفتقر مايزال عندنا ميارس كما السيكولوجي

 والبحـوث  هلا، وجود ال السيكولوجية فاملختربات. التطبيقي املستوى على نتائجه واستثمار املنهجية إجراءاته وتقعيد العلمية

 اال هذا يف العلمي اإلنتاج أن وكما. األوىل بداياا يف ماتزال املغريب اإلنسان بواقع العضوي االرتباط ذات والتدخلية امليدانية

 وبعـض  الغربيـة  بالسيكولوجيا التعريفية احملاوالت بعض العامة توجهاته يف يتجاوز مل حيث املطلوب، املستوى دون زالماي

 جوانـب  خمتلف وجتاوز الوضعية هذه تصحيح أن وأعتقد. القليل اجلزء إال منها ينشر مل اليت اجلامعية واألطروحات األحباث

 يف والفعـل  بالقول لالخنراط املناسبة والشروط الظروف لتوفري والعمل والوقت هداجل من كثريا يتطلبان تعكسها، اليت العجز

   .الكربى اتمع تورهانا اإلنسان قضايا خدمة قوامها احمللي، املستوى على هادفة سيكولوجية ممارسة

  

 البحث توجهات أهم للقارئ اتوضحو أن ميكنكم هل باملغرب، النفس علم يف العلمية لإلنتاجات متابعتكم خالل من )4

 الـسيكولوجي  البحـث  لتطـوير  تقدمها اليت املضافة القيمة هي وما إليها؟ يتطرق اليت واإلشكاليات القضايا وأهم

  ؟بباملغر

 أغلب يف تزال ما فهي والتوزيع، النشر إىل طريقه يعرف منها جانب كان وإن باملغرب، السيكولوجية اإلنتاجات أن الواقع

 يف اهلزيلـة  ملضامينها القارئ انتقاد خمافة أو طبعها فرص حمدودية نتيجة أصحاا خزانات سجينة أو فوفالر حبيسة مكوناا

 املؤلفات من جمموعة احلدود أقصى ويف جامعية وأطروحات مقاالت عن عبارة اإلنتاجات هذه مكونات فمعظم. نشرها حالة

 وما سيكواجتماعي هو وما سيكوتربوي هو ما بني تتوزع إشكالياتو قضايا مقاربة يف البحثية توجهاا تتلخص اليت احملدودة

 باملغرب السيكولوجي البحث وعلى متميزة قيمة اإلنتاجات هذه على أضفى الذي اجلديد الشيء أن وأعتقد. سيكومرضي هو

 هنـا  عندنا باخلصوص تشكل العشرين القرن من التسعينيات أوائل ومنذ أصبحت اليت املعرفية املقاربة يف يتحدد خاصا طابعا

. احلديث شكلها إىل الكالسيكي طابعها من وممارسة، وحبثا تدريسا بالسيكولوجيا، لالنتقال األساسي املرجعي اإلطار بفاس

 يف العليـا  الدراسات وحدات بعض يف والبحث التكوين أنظمة عرفتها اليت واحملاوالت املبادرات كل تندرج السياق هذا ويف

 ذات السيكولوجية املعرفة من جانب ونشر إنتاج مستوى على وباخلصوص مثارها بعض جنين مؤخرا أصبحنا واليت النفس علم

 . املعريف التوجه

 سـبقت  كمـا  ينطوي، كان وإن السيكولوجي، البحث جمال يف إنتاجنا أن على التأكيد ميكن التشخيص هلذا تبعا إذن

 األساسية السيكولوجية الظواهر من مجلة مبقاربة يتعلق فيما وخاصة النسيب والتراكم الدينامية من درجة على ذلك، إىل اإلشارة

 ويظهر اجتاه من أكثر يف يتحرك مايزال فهو إخل، ...والذاكرة واللغة والتعلم والنمو والذكاء واالحنراف واملراهقة الطفولة: مثل

 املعرفـة  إنتـاج  مقوماته أهم من الذي املعريف كمالترا مستوى إىل يرقى ال كمي تراكم جمرد يبقيه ما وهذا .مظهر من بأكثر
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 وحتديات اإلنسان قضايا خيدم فيما واالستثمار للتوظيف والقابلة العاملية السيكولوجية املنظومة ملقاييس املطابقة السيكولوجية

 . اتمع

  

 األحبـاث  هـذه  يف صداها جتد املغريب، اتمع تطبع اليت اخلصوصيات من وغريها والثقافية اللغوية اخلصوصيات هل) 5

  األخرى؟ األحباث مع مقارنة أصالتها ومتنحها

 املعرفـة  إنتـاج  يف وموقعها وقعها الذهنية وحىت واللغوية الثقافية اخلصوصيات هذه ثلمل يكون أن املفروض من هأن أكيد

 ومنطـق  الشمولية روح يفضالن يةاملعرف أنساقه وإنتاج العلم بناء أن رغم اخلصوص، وجه على والسيكولوجية عامة العلمية

 التجريبيـة  أن حـني  يف التجريب نزعة على التنظري نزعة ترجح بأا فرنسا يف السيكولوجيا عن القول أن وأعتقد. الكونية

 يالـذ  السياق هذا يف يندرج األمريكية، املتحدة والواليات أجنلترا يف املتداولة السيكولوجيا يف باألولوية حتظيان واألمربيقية

 حكم إلصدار بعد حين مل الوقت أن فيبدو املغريب باتمع يتعلق فيما أما. املعرفة إنتاج يف اخلصوصيات تلك مكانة على يؤكد

 بني وضياع وترحال تيهان كلها مبظاهر األحيان غالب يف يوحي الذي الطريق مستهل يف نزال ما ألننا اخلصوص ذا حاسم

 للمعرفة" ماسخني "جمرد باألحرى أو ناسخني جمرد أننا على أخرى أحيانا ويؤشر أمربيقي، جترييب هو وما جمرد نظري هو ما

 دون املتجاوزة الكالسيكية مضامينها بعض نلقن السيكولوجيا على متطفلني مدرسني جمرد أو غرينا، أنتجها اليت السيكولوجية

   .اآلنية وحتدياته جمتمعنا خلصوصيات املطابقة السيكولوجية فةاملعر من نوع بناء يف املسامهة إىل تطلع أدىن أو ذلك يف حرج أدىن

  

 يف رأيكـم  ما اتمع، على منفتح غري وأنه املغربية، باجلامعة األكادميي العاجي برجه حبيس ظل النفس علم أن يقال) 6

 قول؟ل هذا

 األمر حقيقة من كبريا جانبا يعكس رإقرا فهذا املغريب، اجلامعي الفضاء حبيس يزال وما ظل بأنه النفس علم عن يقال أن

 مـن  جانبا أخصائييها بعض ميارس اليت احملدودة اخلاصة العيادات وبعض العمومية االستشفائية املراكز بعض فباستثناء. الواقع

 يف ليـزا  ما عندنا به املعمول النفس علم أن فاملؤكد النفسية، االضطرابات بعض من التخفيف جمال يف السيكولوجية املعرفة

 ما حد وإىل النظري التدريس هاجس العموم على وحيكمه وفاس، الرباط يف وباخلصوص اجلامعة أسوار داخل يقبع العام وضعه

 احلال، واقع هو هذا. التطبيقي واالستثمار العملي التوظيف إىل طريقها نتائجه تعرف ما نادرا الذي األكادميي البحث هاجس

 سيتخطى النفس علم بأن األحيان من كثري يف توحي صعيد، من أكثر على يعيشها املغريب تمعا أصبح اليت احلركية أن رغم

  .ورهاناته اتمع حلاجات ويستجيب وتطلعاته اإلنسان مطامح لريضي اجلامعة أسوار

  

 بأمهية فأكثر رأكث يقتنع أصبح املغريب اتمع وهل اتمع؟ حتديث يف دورها تلعب باملغرب السيكولوجيا أن ترون هل) 7

 املشاكل حل يف سامهةوامل به واالرتقاء اتمع هذا تطوير يف تنخرط أن السيكولوجيا هلذه ميكن كيف مث السيكولوجيا؟

  داخله؟ تعتمل اليت

 اإلنـسان  خدمة جمال يف وباخلصوص املطلوب بدورها القيام عن بعيدة تزال ما عندنا متارس كما السيكولوجيا أن أعتقد

  :يلي فيما إمجاهلا مبكن عديدة العتبارات وذلك تمعا وحتديث

 يف إال بذلك، بعيدة اجلامعي العاجي برجها حبيسة سابق، سؤال يف ذلك إىل أشرمت كما تزال، ما السيكولوجيا هذه إن -

  .اتمع وقضايا الناس مشاكل عن نادرة، حاالت
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 االسـتثمار،  وتواضع اإلبداع وحمدودية اهلوية ضياع بني وحتترا مشاكل يف تتخبط تزال ما اليت السيكولوجيا هذه إن -

  .وحتدياته ومشاكله ظواهره مبختلف املغريب الواقع عن غريبة تبدو

. واملطابقة اهلادفة السيكولوجية املعرفة إلنتاج الالزمة والشروط الظروف أغلب إىل تفتقر تزال ما السيكولوجيا هذه إن -

 واإلداريـة  االجتماعيـة  املؤسـسات و املتعثرة، بداياا يف تزال ما الناس مبشاكل العضوي طاالرتبا ذات التدخلية فالبحوث

  . السيكولوجي بالبحث عندنا يسمى ما خدمات من لالستفادة مستعدة غري األخرى هي ماتزال والتنموية اإلنتاجية والقطاعات

  

 ومكانته العلم هلذا احلايل الوضع عن حتدثونا أن كمميكن هل فيها، ومتخصصا املعرفية السيكولوجيا يف باحثا بصفتكم) 8

 األخرى؟ العلوم ضمن

 العشرين القرن من الستينيات أوائل يف النفس علم يف جديد كاجتاه املعريف الطابع ذات السيكولوجيا هذه انطالق أن الواقع

 مـن  كنـوع  الذهن يعترب الذي املعريف فرباديغمها. دراستها وأسلوب اإلنسانية للنفس تصورنا طريقة جذرية بصورة غير قد

 اليت الثورة وهي. النفس علم جمال يف فعال حدثت معرفية ثورة أن إىل بوضوح يشري اردة للرموز املستعملة املعلومياتية الربجمة

 هذه أن اقعفالو. والتطبيق واملسعى املنهج مستوى على أم واملبحث واملفهوم املوضوع مستوى على إن عميقة حتوالت رافقتها

 النفس، علم خارطة على حاليا املهيمنة هي أصبحت اآلن، من عقود أربعة قبل حضور بأي حتظى تكن مل اليت السيكولوجيا

 ال اليت الذات القائمة املعرفية الثورة تشكل أضحت فقد . السلوكية فيها مبا السابقة السيكولوجيات من عدد بذلك متجاوزة

 النواة تشكل السيكولوجيا هذه كانت وإذا .بأكمله النفس علم عن للتعبري أساسيا إطارا اختاذها يف النفس علماء أغلب يتردد

  :التالية العناصر يف تتلخص مقوماا أهم فإن املعريف، حقلها ضمن الشرف مبقعد وحتظى املعرفية للعلوم الصلبة

 اخلارجيـة  األشـياء  بـدل  اإلنسانية، لكائناتا أذهان يف حتدث كما الذهنية األنشطة يف يتحدد أصبح الذي املوضوع- 

 عاجلةملوا واالشتغال كالتمثل جديدة ملفاهيم بزوغ الدراسة موضوع يف التغري هذا صاحب وقد. للمالحظة القابلة والسلوكات

 .واملطامعرفية والقصدية

 وتـصاميمه  خططـه  فإن ساسية،األ ادئهبوم العلمية روحه يف التجرييب املسعى يف يتمثل يزال ما كان وإن الذي املنهج- 

 حنـو  التوجه أصبح وهكذا. والتداول املمارسة مستوى على وخاصة والتطوير قعيدتال من نوعا عرفت قد وإجراءاته وأساليبه

 والنظريات النماذج اعتماد وحن وأيضا النفس، علم ميادين تنوعب تتنوع مناهج بني التمييز عوض العام املنهجي املسعى توحيد

 بتقنيـات  الكالسيكية األدوات وإغناء التجريبية رسانةالت تقوية حنو التوجه وأخريا الكربى، والرتعات النظريات بدل الصغرى

  .املعرفية املساعدة وبرامج الوظيفي والتصوير املعرفية واحملاكاة املعريف التشخيص باختبارات يسمى ما إطار يف تندرج جديدة

  :التالية الثالثة ظاهرامل يف يتلخص الذي العلمي املشروع -

  .وتشغيلها للمعارف متثله وأساليب الذهن هندسة تفسري قصد تكوا وسريورات املعرفة بنية مقاربة *

: مثـل  أعمـق  وقائع لبلوغ انطالق كنقطة يعتمد أصبح الذي السلوك حمل للمعلومات كمعاجلة الذهن نشاط إحالل *

  .والوعي واملقاصد التمثالت

 ما كفة يرجح توجه أي عن بعيد معني سياق ضمن اشتغاهلا وبكيفية معينة وضعية يف مفردة سيكولوجية بذات االهتمام *

  .حملي هو ما على كوين هو ما كفة أو تداويل هو ما على صوري هو ما كفة أو وظيفي هو ما على بنيوي هو
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 مـن  بعـضا  يعكـس  امليدانية، ساتالدرا مستوى وعلى النظري املستوى على املغرب، يف املعريف النفس علم هل) 9

 مسامهته؟ تكمن وأين العاملية؟ املعرفية اإلشكاليات

 وحمدودة، فتية جتربة تزال ما وحيثا، تدريسا باملغرب، السيكولوجية القضايا تناول يف املعرفية باملقاربة األخذ جتربة أن أكيد

 إىل اجلميـع  وباعتراف حمليا انطالقتها تعود اليت التجربة ذهفه. انتشارها ودرجة ممارستها مستوى يف أو الزمين مداها يف سواء

 املعرفيـة  املقاربـة  تبين إىل ذهبوا حينما العشرين، القرن من التسعينيات أواسط حدود يف بفاس هنا النفس علم أساتذة بعض

 العراقيـل  خمتلـف  لتتجـاوز  اخلطوات وتضاعف اجلهود تكثف الواقع يف تزال ما السيكولوجيا، مع للتعامل جديد كمسعى

 كـان  مـا  اجترار بدل للذهن علم بناء قوامه جديد، كرباديغم مرتكزاا وتثبيت أسسها فرض إىل بالتايل وتصل واملقاومات

  .للسلوك بعلم يسمى

 االنتعـاش  مـن  نوعا يعرف أضحى املقاربة، ذه األخذ حنو ممارسيه بعض توجه وبفعل باملغرب النفس علم أن واحلقيقة

. التطبيقيـة  وممارساته امليدانية دراساته بعض مستوى على أو النظرية ومفاهيمه مرجعياته مستوى على سواء مللموس،ا العلمي

 ظـواهر  لـتالمس  املقاربـة  هذه مبقومات تسلم أصبحت اليت البحث ومشاريع التكوين برامج طبيعة تعكسها مسألة وهذه

 املعاجلـة  سـريورات  من ا حييط ما وكل العليا املعرفية الوظائف: مثل عندنا مألوفة وغري جديدة سيكولوجية وإشكاليات

 وإشـكاليات  مباحـث  كلها املشاكل، وحل القرار واختاذ واللغة والذاكرة فالتعلم. التنفيذ واستراتيجيات االشتغال وآليات

 إلمداد النشر إىل طريقها تأخذ بدأت اليت والدراسات حوثبال وهي. املقاربة هذه باعتماد جادة وحبوث دراسات هلا خصصت

  . قبل من يألفها مل مغايرة سيكولوجية مبادة العريب القارئ

  

 هل رأيكم يف وفاعليته، التعليم جودة من الرفع مستوى على تصورات عدة والتكوين للتربية الوطين امليثاق طرح) 10

  التصور؟ هذا بلورة يف مغاربة سيكولوجيني استشارة متت وهل تؤطره؟ سيكولوجية خلفية على التصور هذا يتأسس

 التعلـيم  جودة حتقيق اجلوهرية مراميه يف يستهدف وأن بد ال والتكوين التربية جمال يف إصالح أي إن القول البديهي من

 نتائج حتقيق يف اإلصالح هذا ودعامات ومرتكزات مبادئ خمتلف تسهم أن املفترض من كان لقد. وفعاليته مستواه من والرفع

 واملرونة التبسيط ألهداف االستجابة يستلزم املنظومة هذه جودة من الرفع أن إذ بأكملها، التعليم منظومة مستوى على جيدة

 لتحقيق الالزمة الظروف وتواضع الشروط حمدودية يف يكمن النطاق هذا يف املشكل أن غري. امليثاق نص يف الواردة والتكيف

 على وخاصة التعليم جودة من ترفع جوهرية تعديالت إدخال على القادر التربوي النظام دعائم إرساء وبالتايل األهداف، هذه

 العلمـي  البحث ودعم للكفاءات املبكر والتوجيه التحصيل جمال يف التفوق وتشجيع اجلديدة التكنولوجيات استعمال مستوى

 حيصلها اليت واملهارات والكفاءات ارفباملع مشروطا يبقى اجلودة هذه من جانب حتقيق أن وأعتقد. واالختراع اإلبداع وروح

 واملراقبة والتوجيه والفعالية باملرونة يتسم بيداغوجي نظام إطار يف تندرج كانت فكلما. التكوين مدة خالل ويكتسبها الطالب

  .للبالد واملهين االقتصادي النسيج يف السريع باالندماج له يسمح متينا تكوينا وتكوينه إلعداده كافية وكانت إال

منظومة اليت مشلها التصنيف على أساس جودة  131إذن، إذا أخذنا بالرتبة التسعني اليت احتلتها منظومتنا التعليمية من جمموع 

ولتجاوز هذه األزمة وحتقيق شرط اجلودة . لتعليم، فهذا يشكل نوعا من االعتراف الضمين بوجود أزمة حقيقية يف هذا النطاقا

 اعتماد برامج ومناهج وطرق ناجعة للتكوين والتأطري والتقومي، هدفها اجلوهري يتحدد يف تعلـيم               املطلوبة، ال نرى حميدا عن    

املتعلم كيف يتعلم املعارف وكيف يبحث عن املعلومات وكيف حيسن تدبريها وحتويلها من السياق املدرسـي إىل الـسياق                   

   . على املفيد من غري املفيد منهااتمعي الواقعي مث أخريا كيف يعاود التفكري حوهلا ليقيمها وحيكم
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 يكمـن  وأين املفهوم؟ ذا املقصود ما باألهداف، التدريس عن التخلي بعد بالكفايات التدريس عن احلديث كثر) 11

  املنهج؟ هلذا اجليد التوظيف على يساعد وبنياته بأطره التربوي املناخ وهل بينهما؟ الفرق

 بيداغوجيا على تراهن اليوم أصبحت األهداف، بيداغوجيا مرحلة عندنا والتكوين التربية منظومة عاشت أن بعد بالفعل،

 املعارف تعليم لفعل بيداغوجية كغاية األهداف تعتمد كانت أن فبعد. والتكوين التدريس يف أساليبها وتطوير لتغيري الكفاءات

 أن غـري . الفعـل  هلذا جوهري كهدف ارااومه ومعارفها قدراا مبختلف الكفاءات على تركز أضحت املعلومات، وتلقني

 الغمـوض  بفعـل  اللبس من كثري يلفها املدرسية والكتب والربامج املناهج يف حاليا وممارستها الكفاءات هذه توظيف طريقة

 حـول  إمجـاع  هناك ليس اآلن فلحد. تتجاذبه اليت املتعددة التطبيقية والتوجهات املفهوم هذا يكتنف الذي الواضح النظري

 املهـارة،  املعرفـة،  القدرة،: مثل مدلوله عن تعرب اليت هي أخرى مبفاهيم الرتباطه نظرا الكفاءة ملفهوم وموحد واحد عريفت

 فيمكن اخلصوص ذا تقريبيا تعريفا نقدم أن لنا كان وإذا. معينة مشكلة حل يف أو ما مهمة أداء يف النجاح احلكم، التجربة،

 مـستوى  متثـل  فهي. املعرفية للسريورات األساسية البنية تشكل اليت واملهارات واملعارف اتالقدر جمموعة يف الكفاءة إمجال

 عن عبارة املعىن ذا فهي. والسياقات امليادين خمتلف يف تعترضه اليت املشاكل حل الفرد ا يستطيع اليت املهارة ودرجة الوعي

 مـع  والتكيـف  املشاكل مواجهة يف الناجح والفعل اجليد داءباأل يسمح الذي واملواقف واملهارات املعارف من مندمج نظام

  .السياق طبيعة كانت مهما الوضعيات خمتلف

 ما االخنراط هذا أن على التأكيد ميكن الكفاءات، بيداغوجيا يف الفعلي اخنراطنا مدى إىل وبالرجوع التحديد هلذا تبعا إذن، 

 أن فالراجح. البيداغوجيا ذه العمل إقرار مت أن منذ واضحني وارتباك ختبط من التربوي نظامنا يعيشه ملا نظرا املنال بعيد يزال

 يـربمج  مـا  كـل  فرغم. احلقيقية املمارسة إىل حالصحي طريقه بعد جيد مل البيداغوجيا هذه ومناهج بطرق الفعلي االشتغال

 كأسلوب البيداغوجيا هذه اعتماد باسم دناعن ويلقّن يدرس ما وكل وينشر، يكتب ما وكل ويحكى، يقال ما وكل ويخطط،

 لبيـداغوجيا  خيـضع  العام توجهه يف يزال ما األسلوب هذا أن هو عليه غبار ال الذي احلال واقع أن إال والتكوين، التعليم يف

 لوضـعية ا هذه يف احلاسم السبب كان وإذا. والديداكتيكية البيداغوجية وممارساته باملدرس يتعلق فيما وباخلصوص األهداف

 مـن  سيكون فضمنيا املأمولة، الكفاءات لبيداغوجيا اإلجرائية الصياغة يف التربية خرباء اآلن حىت جناح عدم إىل يعود املرتبكة

 فيـه  نرى الذي فبالقدر هلذا. الذريع بالفشل نقول ال حىت واالرتباك بالتخبط املضمار هذا يف حماوالتنا كل تكلل أن الطبيعي

  :مثل الشروط بعض يستلزم الرهان هذا ربح أن نرى ما بقدر الكفاءات، بيداغوجيا إىل ةماس حاجة يف بأننا

 ومناهجها؛ بطرقها العمل مسار يف االخنراط قبل الكفاءات وبيداغوجيا بالكفاءات املقصود تدقيق -

. غريهـا  أو الكفاءات مباس سواء بيداغوجية ممارسة أية لنجاح ضرورية كأرضية للمتعلم السيكولوجية املرجعية اعتماد -

 النفس؛ علم يف االختصاص أهل استشارة أمهية تكمن وهنا

 بيـداغوجيا  باسـم  والتكـوين  التعليم عملية ممارسة على سيسهرون الذين والفاعلني األطراف كل وتدريب تكوين -

      .الكفاءات

  

 علـم  يف التكوين ويف عموما؟ حصالاإل هذا حصيلة تقيمون كيف اخلامسة، سنته بباملغر اجلامعي اإلصالح دخل) 12

  اخلصوص؟ وجه على النفس

 عرضة يزال ما اجلامعي الفضاء داخل جتسيدها أن لنا لتبين األساسية وغاياته اإلصالح هذا مرتكزات بعض استحضرنا لو

 تطلبـت  لقد احلال بطبيعة. والبشرية املادية وطاقاتنا ووسائلنا إمكانياتنا تواضع عن النامجة والصعوبات املشاكل نتيجة للتعثر

 النظـام  وضـعية  مـن  االنتقـال  وبالتايل روحه يف االخنراط وطلبة، وأساتذة إدارة اجلامعة، من اإلصالح هذا أجرأة عملية
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 قد االنتقال هذا بأن أخفيك وال. اجلديدة وضوابطه جداتهتمبس احلايل النظام وضعية إىل وطقوسه مبقتضياته القدمي البيداغوجي

 والبشرية املادية اإلمكانيات وحمدودية اللوجستيكية الوسائل تواضع يف باخلصوص متثلت كثرية وصعوبات مشاكل ليافع واكبته

 لرفـع  إشـارا  رهن املوضوعة العلمية والتجهيزات البيداغوجية والبنيات البشرية فاملوارد. املغربية للجامعة اآلن حىت املتوفرة

 لـروح  البناءة املمارسة تواجه اليت الكربى التحديات من واحدة وهذه. وكيفيا كميا ةمواضع جد تبدو االنتقال هذا حتديات

  .متقادمة أو قدمية وعقليات وإمكانيات بوسائل اجلديدة وأهدافه غاياته حتقيق يستحيل والذي الواقع، أرض على اإلصالح

 وذلك الفشل حنو وتوجهه بتأزمه احلكم إىل يفضي اجلامعي اإلصالح لتجربة املوضوعي التقييم بأن القول يف عيب ال إذن،

. واجلودة والتقومي والتأطري التدريس مستوى على كلاومش صعوبات تصاحبها واليت الذكر السابقة والقصورات النواقص بفعل

 أن رغـم  منـها،  التخفيف أو الصعوبات هذه مثل جتاوز سياق يف يندرج لإلصالح االستعجايل باملخطط سمي ما أن ويبدو

 لصيغة تغيري سوى يكون أن يعدو ال األمر ألن التجاوز هذا على القريب األفق يف تؤشر ال املخطط هذا ملضامني املتأنية القراءة

 ايـة  يف تفضي أن دون والصعوبات املشاكل حدة من قليال ختفف قد صيغة وهي. اإلصالح وغايات مرتكزات مع التعامل

  .ائية بصورة حلها أو جتاوزها إىل املطاف

 يف حـىت  اإلصالح هذا أن على التأكيد فيمكن النفس، علم يف التكوين إطار يف اإلصالح هذا وضعية على وقفنا إذا أما

 نتيجـة  اجلـودة  وحتقيـق  والتقومي التأطري صعوبات: مقدمتها ويف كثرية ملشاكل عرضة سيبقى األخرية االستعجالية صيغته

 الالزمة العلمية واملعدات البيداغوجية الوسائل تواضع مث األساتذة ألعداد الواضحة دوديةاحمل مقابل يف للطلبة اهلائل االكتظاظ

  .النفس لعلم خمترب على اآلن حلد نتوفر ال حبيث التخصص، هذا يف للتكوين

    

 اإلصـالح  إصالح إىل اإلصالح فشل يؤدي حبيث ،ألزمات بتعرضه يرتبط عندنا التعليم نظام إصالح أن نالحظ) 13

  رأيكم؟ يف املعضلة هذه سبب ما مستمر، تقهقر يف النتائج تبقى والربامج، املناهج تغيري فرغم. دواليك ذاوهك

 وبشهادة نتداوهلا اليت التعليم منظومة أن على التأكيد ميكن املغرب، يف التعليم ومستقبل بواقع السؤال هذا مضمون بربط

 كل فرغم. اإلصالحية وفلسفتها التربوية مردوديتها حيث من فشلت قد ،لىاألع وجملسها الوصية الوزارة ذلك يف مبا اجلميع،

 جمـال  يف املبذولـة  اجلهود ضخامة ورغم بامسها رفعت اليت والشعارات الوعود كل ورغم واالستعجالية العادية حاتاإلصال

 حول اإلمجاع أن فالواضح ملمارسته، وريةالضر والبشرية املادية واملوارد التحتية البنيات وتوفري انتشاره وتوسيع التعليم تعميم

 ذلك يف مبا ،الناس عامة وحىت قرار وأصحاب ساسة املغاربة، كافة به يقر إذ بامتياز؛ حاصل املضمار هذا يف سياستنا إخفاق

  :التالية بالوقائع عليها نستشهد أن يكفينا وتنمويا، تربويا السياسة هذه حصيلة مبحدودية مقتنع فاجلميع. البسطاء األشخاص

 بني تتوزع خمتلفة تربوية عوامل ثالثة بداخلها وتتصارع تتعايش حلبة يشكل الذي املغريب التعليمي الواقع وغرائبية عجائبية* 

 يـراهن  تقليدي واحد:متعارضني تعليميني منطقني بني املراوحة بفعل وذلك املفقود واملستقبل الغامض واحلاضر البعيد املاضي

 اجلـدوى  العدميـة  الترقيعيـة  لإلصـالحات  باسـتمرار  التعرض وبالتايل الغرب، على يراهن عصري رواآلخ املاضي على

  . وتنمية وتربية تكوينا والفائدة،

 والتخصصات املناهج حتديد يف واجلمود واألساليب، الطرق استعمال يف والنمطية واملضامني، الربامج وضع يف التذبذبية*  

  .ردوديةوامل اجلودة يف الضعف عن فضال

  .التنموية وقطاعاته واالقتصادي االجتماعي احمليط عن واالبتعاد االنفصام* 

 الـيت  الفجوة وشساعة مستواه تدين بفعل وذلك املغريب املواطن أولويات سلم يف وقيمته التعليم ملكانة الواضح التراجع* 

  .احملققة اإلجنازات عن والشعارات املعلنة األهداف عن السياسات تفصل
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 فاملالحظ. واإلجنازات النتائج ومضمونة واألهداف املبادئ واضحة تعليمية سياسة عليه تنبين جمتمعي مشروع إىل االفتقار *

  :أمهها كثرية عوامل وراءه تقف صارخ تباين هو التنمية وخطط السياسة هذه بني التباين أن

  .التشغيل ةوسياس التكوين سياسة بني تالئم اليت اإلستراتيجية الرؤية غياب -

 يف املمنهج التخطيط سياسة بدل معدودين أشخاص أو شخص مزاجية حتكمها اليت والإلستمرار التخبط سياسة اعتماد -

  .مصداقية ذات مؤسسات إطار

 مقدمتهم ويف اآلخرين والشركاء الفاعلني نظر لوجهات تام وبتجاهل التنموي التخطيط لربامج االقتصاد علماء احتكار -

  .واالجتماع والنفس ربيةالت علماء

  .كارثية نتائج إىل الغالب يف تؤدي اليت االجتماعية الضغوط وإما الدولية املنظمات إما متليها اليت التعليمية السياسة اعتماد -

 التوجهـات  صياغة إعادة إمكانية إىل التنبيه يهمنا املغرب، يف التعليمية السياسة لواقع املقتضب خيصشالت هذا أساس على

  :التالية الثالثة الرهانات مقدمتها ويف جديدة وأهداف أسس على السياسة هلذه ملستقبليةا

 مغايرة، وتصورات مفاهيم على واملستقبل واآلخر والواقع الذات إىل نظرتنا تأسيس قوامها جديدة تعليمية سياسة بلورة* 

 والتحـوالت  احمللية التغريات منطق يوجهها اليت السياسة عىنمب. وفشلها قبحها ومظاهر عيوا أمام التربوية ذاتنا تعرية وبالتايل

 إقالع لكل الضرورية التحديات من كثري يف احلسم هاجس ويؤطرها املذهلة، والتكنولوجية والعلمية التربوية مبستجداا العاملية

 التربويـة  واجلـودة  العلمية اعةوالنج اجليدة واحلكامة التحديث رهانات مقدمتها ويف التنموي، املستوى على ناجع تعليمي

  .واملعرفة اإلعالم جمتمع يف واالخنراط

 واضـحة  تنمويـة  أهـداف  توجهها والغايات، املنطلقات دقيقة استراتيجية رؤية تؤطرها هادفة تعليمية سياسة اعتماد* 

 لربح العقالين والتدبري العلمي لتخطيطا مقاييس على املبنية السياسة مبعىن. املغريب واتمع اإلنسان بواقع قةعمي معرفة وحتكمها

 البحـث  وهيكلة الكبار وتعليم التمدرس وتعميم التربوي العدل بتحقيق والبطالة والفقر واجلهل األمية منابع سد رهان أوال

 وظيفة دجتدي خالل من املعرفة واقتصاد العلم جمتمع يف االندماج شروط توفري وثانيا الشغل، سوق مع التكوين ومالءمة العلمي

. االجتمـاعيني  والتطور الرقي ولضمان والتسامح املواطنة قيم ولزرع واإلبداع النقد كفاءات لتربية فضاء تصبح حىت املدرسة

  .التنمية ومعركة اجلودة رهان ربح على والقادرة حمليطها اخلادمة ، بيئتها يف املندجمة املدرسة أي

 التـدبري  مبنطق واملؤطر املنتج العلمي التفكري بروح املشبع االستراتيجي خطيطالت على القائمة التعليمية بالسياسة العمل* 

 اإلنـساين  حميطها مع تتفاعل اليت املطابقة التربية مقومات بامتالك اتمع دور فيها يتقوى اليت املنظومة مبعىن. املمنهج التربوي

 ملكا تكون أن جيب اليت املنظومة إا. الذاتية خصوصياا سهنف اآلن يف تفقد أو العامل يف سائد هو عما تنعزل أن دون احمللي

 ومستجداته اجلديد العصر على منفتحة مهاراتنا، وصقل معارفنا وتطوير وجداننا صياغة على قادرة مجعاء، ولإلنسانية للجميع

  .والتكنولوجية املعرفية

  

 أصـبح  الوقـت  أن ترون أال ،Psychiatre النفسي للطبيب الصالحيات كل مينح املغريب القانون أن يالحظ) 14

  التغيري؟ هذا فرض إىل السبيل هو وما احلديثة؟ السيكولوجية التخصصات وفق وعصرنته القانون هذا لتغيري مناسبا

 فال ،التنموية ورهاناا احلديثة السيكولوجيا واقع مع ليتماشى القانون هذا مثل تغيري إىل يدعو ما األمر يف حقيقة كان إذا

 ألن القـانون،  ـذا  املعنيني خمتلف جيمع ومستفيض عميق نقاش إىل حيتاج القبيل هذا من تغيريا أن غري. ذلك يف ميانع حدأ

 إطـار  يف لالنضواء وممارسيها أهلها تؤهل اليت واملأسسة التقعيد إىل حاجة يف تزال ما املغرب يف إليها ينظر كما السيكولوجيا

  .منتظم ونضال دائمة تعبئة إىل حيتاج الواقع أرض على املبتغى هذا جتسيد أن واحلقيقة. واضح أساسي ونظام حمدد مهين


