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  مضمون الحوار* 

هل يمكنكم أن تطلعوا القارئ على مشروعكم العلمي السيكولوجي على مستوى البحث والتكـوين                .1
  والتأطير؟

 المشروع العلمي الذي أنخرط فيه وأعمل على انجازه هو مشروع ضخم ومتعـدد المظـاهر إن                 -
هذا المشروع تتمركز في جهد تحديث مجال علـم         ضخامة  التكوين والتأطير، و   وأ مستوى البحث    على

النفس من حيث المقاربة ومن حيث االشتغال، وبخاصة في جعل هذا المجال يستوي على ما هو عليه                 
 ثم إنه مشروع اعمل علـى     . الحال حاليا على المستوى العالمي مع االهتمام النوعي بالطرح المعرفي         

طبعا ال أدعي أننـي     . إدماج بعض عناصره كلما أتيحت الفرصة على المستوى المؤسساتي بشكل عام          
باستطاعتي البناء واإلصالح لما تعرفه السيكولوجيا من أزمة وضعية وهوية وال أزعم أنني لوحـدي               

خرون، ولكن  يمكنني السعي إلى تحقيق هذا التحديث أو حتى أنني أملك القدرة على إنجاز ما لم يفعله آ                
أشتغل على هذا الطموح والذي يرتكز بالنسبة لوجهة نظري حول واقع السيكولوجيا في بلـدنا علـى                 

وبالتالي فإني أهدف من خـالل  . أساس أنني لست راضيا على ما هو كائن وأعمل جاهدا نحو األفضل      
وفي هذا االتجاه   . دهذلك إلى المساهمة في إرساء ممارسة حقيقية في البحث العلمي األساسي الذي نفتق            

كنت وراء خلق دينامية جامعية في مجاالت علم النفس االجتماعي وعلم النفس المعرفي وعلم الـنفس                
على مستوى البحث، الشيء الذي دأبت على تشجيعه من خـالل            الشغل سواء على مستوى التكوين أو     

علـى الـدفع باعتمـاد    ومن جهة أخرى، أعمل  . الدروس والمحاضرات وعدد من األبحاث والمقاالت     
ألنها مسألة حياة بالنسبة لهذا المجال ليس       . في التكوين والبحث  ) الفرنسية واالنجليزية (اللغات األجنبية   

  . فقط في جامعتنا بل أيضا في بلدنا
   
نشر األستاذ بلحاج العديد من المقاالت والكتب، ما هي أهم األفكار التـي ناقـشتموها فـي هـذه              . 2

  هي الرسالة التي تحاولون تبليغها للقارئ؟المنشورات؟ وما 
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 األعمال التي نشرتها تغطي هذه المجاالت التي ذكرت، وبخاصة العمل على تكييف اشتغالنا في               -
فكان اهتمامي بتعريب والعمـل علـى       . علم النفس االجتماعي مثال بالصيغة والهوية التي تطبعه حاليا        

اولة ليس فقط في المغرب بل كذلك على المستوى العربي،          توطين المفاهيم والنظريات التي لم تكن متد      
. بحيث هناك غياب كبير لها في الكتب العربية حتى يستعين بها المهتمون من أساتذة وباحثين وطلبـة                

وطبعا فاألفكار التي ناقشتها والزلت أعرضها تتمثل فيما تعرضه قضايا المعرفة االجتماعية من إدراك           
بل وأحـرص أيـضا علـى       . واجتماعية  نمطية ومن تمثالت معرفية      اجتماعي وعزو سببي وصور   

مراجعة تاريخ العلم وتصحيح بعض االلتباسات والمغالطات التي يتداولها الدارسون والتـي تكرسـها              
المهم أن ما أتوخاه من هذا التوجه هو أن نتعامل مع علم النفس بصيغته الراهنة على                . بعض الكتابات 

وقاعدة العمل التـي    . طبعته وليس بصيغة متقادمة وعاجزة عن مسايرة التطور       اعتبار التطورات التي    
أشتغل عليها في الكتابات وحتى في المحاضرات أو في تأطير األبحاث، وهي أن نستخدم نفس المنطق                

كتـب، مجـالت، نـصوص      (العلمي القائم اليوم في هذا المجال، السيما أننا نستعين بأدوات مرجعية            
األكثر استعماال في النشاط العلمي والتي تبقى بـاللغتين الفرنـسية           ..) ا األنترنيت ومعلومات مصدره 

يرقى إلى هذا المستوى من      ال) تأليفا وترجمة (واإلنجليزية ، وباعتبار أن ما هو موجود باللغة العربية          
ما يمكن  نعزل أنفسنا أكثر مما هو حاصل، أيضا أثير في كتاباتي كل             وحتى ال . االستخدام والممارسة 

ونفس . أن يشجع القراء والطلبة والباحثين على االهتمام والتعامل مع النصوص باللغات التي تتوفر بها             
الشيء أعمل عليه فيما يخص علم النفس االجتماعي التطبيقي وبخاصة فـي موضـوعات التواصـل                

ذا المجال العلمـي    وسيكولوجية الجماعات، وذلك من حيث التأكيد على أهمية المقاربة التي يقترحها ه           
في التعاطي مع هذه الموضوعات، بل أنها المقاربة المؤهلة لدراسة وتفـسير مختلـف الـسيرورات                
والظواهر النفسية التي تحدث خالل تفاعل األفراد داخل أو خارج الجماعات المنظمة أو في المجتمـع                

هتمامات التي أوليها لها نـشرت      يبقى أن أشير إلى أنه بالنسبة لهذه القضايا وفي إطار اال          . بصفة عامة 
وهو الكتاب الذي أعتبره    . 2005سنة  " علم النفس بالمغرب بين المعرفة والممارسة     "كتابا تحت عنوان    

بمثابة تشخيص لمختلف اإلشكاليات التي تواجه مجال السيكولوجيا إن على المستوى المعرفي واألسس             
  .  من حيث مختلف مظاهر حضوره واستخدامهالعلمية فيما نتدبره محليا أو على المستوى العملي

   
بصفتكم باحثا في السيكولوجيا المعرفية ومتخصصا فيها، هل يمكنكم أن تحدثونا عـن الوضـع                 .3

  الحالي لهذا العلم ومكانته ضمن العلوم األخرى؟
 الوضـع الـصحيح للـصيغة        أصبح بمثابة  بالنسبة للوضع الحالي لعلم النفس المعرفي أقول بأنه         -

بل أريد التأكيد، وأنا مقتنع بهذا، بأن علم النفس مع التوجه المعرفـي           . لعلمية التي يستحقها علم النفس    ا
اكتسب اليوم أكثر من أي وقت مضى الصفة الجديرة بالعلم سواء مـن وجهتهـا االبـستمولوجية أو                  

والتجديد ، مما جعله المعرفية أو المنهجية، وهي وضعية تنم عن قابلية هذا الحقل المعرفي إلى التطور            
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أضف إلى أن أغلب ما يتم إنتاجه في نطـاق البحـث            . يكتسب وضعا اعتباريا ضمن منظومة العلوم     
ثم تجدر اإلشارة إلى أنه إذا كان هناك مسعى مع فتـرة            . العلمي صار يعكس هذا الواقع بقوة وغزارة      

صة من طرف السلوكية إلى الدفع      االستقالل والنشأة األولى لعلم النفس خالل بداية القرن الماضي وخا         
 science نحو تسميته بعلم السلوك، فإن هناك اليوم اعتبار قائم لدى المختصين يجعل منه علم المعرفة 

de la cognition كمـا أن  .  بامتياز، إلى جانب أنه أصبح حلقة وصل محورية بالنسبة لباقي العلـوم
بينمـا الحـال    , عدة لمنظومة العلوم والمعارف   مؤسسات البحث العلمي صارت تضع هذا االعتبار كقا       

عندنا فهو حال عاجز ويائس عن مسايرة هذا الواقع، وهو أمر يبعث علـى القلـق حيـال وضـعية                    
بحيث أنها ممارسة تنحصر، في أحسن األحوال، فـي حـدود           . الممارسة العلمية في مجال علم النفس     

ومن ثمة فهي تبقى ممارسة متخلفة      ).  الدكتوراه رسالة(بعض األعمال الفردية المقترنة بشهادة جامعية       
يمكن أن ترقى إلى ترسيخ تقليد يذكر في تنشيط البحث العلمي وفي إمكانات اإلنتاج، ليس فقط مـن             ال

حيث النشر بل أيضا وباألساس من حيث اإلسهام على المستويات النظرية والمفاهيمية أو مـن حيـث           
وأرى أن العائق الكبير أمام أي نقلة يمكـن أن تعرفهـا            . عيإنجاز لدراسة يمكن اتخاذها كمثال مرج     

 في مؤسسات التكوين والبحث الجامعية،      مختبر للتجارب الممارسة العلمية لدينا يتمثل في انعدام وجود        
بل أكثر من ذلك أننا ال نعير االهتمام الالئق بالممارسة التجريبية لعلم النفس، وهي الممارسـة التـي                  

       .غال الذي يقوم عليه علم النفس المعرفيتشكل جوهر االشت

   
ما هي مجاالت اشتغال علم النفس المعرفي عامة؟ وكيف يمكن االستفادة منـه علـى المـستوى                 . 4

  التربوي والعالجي وغيرها من المستويات؟
 فيما يتعلق بمجاالت اشتغال علم النفس المعرفي، هناك باألساس مجال البحث األساسي أي ما يتم               -

وموضوعاته تتحدد في نطاق ما يتضمنه نشاط الذهن من سـيرورات           . نجازه من أعمال في المختبر    ا
وإذن، فهـذا   . وآليات اشتغال والتي يشكل كل من الذاكرة والتمثل واللغة أهم ما يشغل البحث العلمـي              
قدرات العقلية  المجال العلمي حقق ثراء كبيرا وعميقا في فهم هذا النشاط الذهني، مع االعتبار الجديد ل              

 كاإلسـتراتيجية    اإلنسان، خاصة من خالل منظور المعالجة المعرفية للمعلومات وبعـض المـسائل           
أما بالنسبة للمقاربة المعرفية والتي يبقى منطلقها هـو علـم           . الكفايات إلى غير ذلك من الموضوعات     

ة، مثل علم الـنفس النمـو   النفس المعرفي، فإنها أحدثت تحوال عميقا في مختلف المجاالت السيكولوجي         
وعلم النفس االجتماعي الذين أصبح التركيز فيهما على النشاط الذهني على المستوى التطوري بالنسبة              

كذلك في سياق هذا . لألول وعلى المستوى االجتماعي والثقافي وممارسات الحياة اليومية بالنسبة للثاني
ماعي هو ما أشتغل عليه في أبحاثي وأعمل علـى          المعنى الذي أصبح يتحدد به مجال علم النفس االجت        

أمـا علـى   ,  Cognition socialeتدريسه للطلبة، وبخاصة من خالل موضوع المعرفـة االجتماعيـة   
يعكس بدوره هذا التوجه القائم نحو المقاربة المستوى التربوي، فاالهتمام بالكفايات واستراتيجيات التعلم 
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لكتابات والنقاشات التي يخوضها المختصون في قـضايا التربيـة   المعرفية، وهو ما يالحظ من خالل ا  
والتعليم، بحيث صارت تستقطب اهتمام رجال ونساء التربية العاملين في مختلف أسالك التعليم، كمـا               
وجدت لها صدى في إطار التفاعالت التي تعرفها العملية التعليمية في الوقـت الحـالي مـع أوراش                  

أن المجال العالجي شكل مجاال خصبا لطرق وممارسات تركز على البعـد         كذلك    .اإلصالح المفتوحة 
المعرفي خاصة أو الذهني عامة في التعاطي مع اإلشكاالت التي تعترض الصحة النفسية، بحيث صار               

وطبعا في المغرب فقد أخـذ هـذا التوجـه          . بالنسبة ألساليب العالج المتوفرة حاليا    لها وضعا متميزا    
ولكن ليست هناك بعد تكوينات تذكر تتعلـق        . مارسين والذين هم في طور التكوين     يستقطب اهتمام الم  

بهذا األسلوب العالجي، اللهم ما يخص ذلك األسلوب الذي اكتسب شهرة كبيرة وهو العالج المعرفـي                
البيضاء بحيـث   والذي تقدمه جهة خاصة بالدار  Thérapie cognitivo- comportementale السلوكي 

  . لف ماديايبقى جد مك
   
عند دراسة السيرورات المعرفية للفرد، ما هي أهمية األبعاد الثقافية واللغوية التي تؤثر على هذه                . 5

المعالجة، وهل هناك خصوصيات ثقافية ولغوية تميز هذه المعالجة وتمنحها أبعادا علميـة خاصـة          
  لدى اإلنسان المغربي؟

ة تحيل على نشاط ذهني أساسي لدى اإلنسان بغض          البد من اإلشارة إلى أن السيرورات المعرفي       -
وبالتالي فـإن دراسـة     . النظر عن انتماءاته أو موطنه، ذلك أنها تعكس طريقة وأسلوب اشتغال الذهن           

 تتعلق بمكاشفة الذهن والتعرف على اشتغاله وليس على من هو صـاحب هـذا                السيرورات المعرفية 
ذه السيرورات تفيد في منظورها وفي تفـسيرها بطبيعـة          والنظريات المتعلقة بكل واحدة من ه     . الذهن

اشتغالها من حيث العوامل العضوية والوظيفية المتمركزة في الدماغ، وال تحدد نوعية هذا الدماغ، اللهم 
 ليس هناك ما يمنع من دراسة السيرورات المعرفية فـي            كذلك.في حاالت اإلعاقة وهذا موضوع آخر     

حيث قد تكون هناك بعض الخصوصيات التي تميزها لـدى فئـات أو             سياق ثقافي ومجتمعي معين، ب    
أي أن األبعاد الثقافية واللغوية يمكن أي يكون لها دور فـي اشـتغال هـذه                , جماعات بل ومجتمعات  

السيرورات، ولكن ليس إلى درجة إضفاء على هذه األخيرة طابع التباين الثقافي أو وضع التفـسيرات                
من جهة أخرى ولمعرفة ما إذا كانت هناك        . ضع تساؤل قياسا إلى هذا التباين     العلمية القائمة بشأنها مو   

أبعاد ذات خصوصية معينة تميز نشاط السيرورات المعرفية لدى اإلنسان المغربي، علينا أوال فحصها              
  .مختبريا ثم القيام ثانيا بفحصها على ضوء المتغيرات الثقافية

الحالي، ما دمنا نفتقد إلى البنيات التحتية للبحث العلمـي          وهذا لن يتسنى لنا، على األقل في الوقت         
وحتى أقدم مالحظة، وال أقول تفسيرا، بأن السيرورات المعرفيـة تـشتغل لـدى اإلنـسان              . األساسي

أما حينما نسعى إلى التركيز     . المغربي كما هي لدى اإلنسان عامة أو ذلك الذي هو موضوع النظريات           
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أبعادها الثقافية واللغوية فإننا ننتقل من مجال علم النفس المعرفي إلـى            على قياس هذه السيرورات في      
    .مجال علم النفس االجتماعي أو علم النفس الثقافي أو المجال السوسيولساني

   
من خالل متابعتكم لإلنتاجات العلمية في علم النفس في المغرب، هل يمكنكم أن توضحوا للقـارئ            . 6

 وأهم القضايا واإلشكاالت التي يتطرق إليها؟ وما هـي القيمـة            أهم خصوصيات وتوجهات البحث   
  المضافة التي تقدمها لتطوير البحث السيكولوجي بالمغرب؟

 بالنسبة لإلنتاجات التي تخص علم النفس، رغم قلتها، فهي تعكس مجهودات يقدم عليها أصحابها               -
فرقـة بحـسب موضـوعاتها      لكن هذه األخيرة تبقى بـدورها مت      . لتسجيل بعض الحضور والمساهمة   
بالمجاالت ) األساتذة والباحثين ( أصبحنا نقرن األشخاص     وبالتالي. والمجاالت التي تريد أن تنشط فيها     

أما فيما يخص أهم توجهـات      . العلمية وميادين االختصاص وليس بالموضوعات والقضايا والمقاربات      
و المجال الذي ارتهن به علم الـنفس        وه. البحث وأهم اإلشكاالت فهي تبقى في نطاق المجال التربوي        

، مما أدى   )خالفا لما هو عليه األمر بالنسبة لعلم النفس المرضي والعيادي         (عندنا في التكوين الجامعي     
وبالنتيجة أنه لم تكن له أية إسـهامات        . إلى اختزال المهام العلمية لعلم النفس في خدمة التعليم والتربية         

. ختلف مخططات اإلصالح أو عمليات تفعيل المنظومة التربويـة        تذكر في التصورات التي وضعت لم     
وعلى هذا األساس، أعتبر أنه قد حان الوقت لتغيير هذا المسار وإبعاد علم النفس عن التـداخل مـع                   

فمن هذا المنطلق سنتمكن من تطوير المعرفة السيكولوجية كمعرفة يمكـن أن تقـدم              . المجال التربوي 
التربية والتكـوين والـشغل والـصحة والرياضـة         ( من قطاعات الحياة     إجابات وإسهامات لكل قطاع   

كذلك، يظهر أن البحث السيكولوجي بقي محصورا في معالجة قضايا صارت كالسيكية             ). إلخ..والفن
 كذلك يبدو أننا .يعرفه المجتمع واإلنسان المغربي من تفاعالت على المستوى السيكولوجي قياسا إلى ما

نؤهلهم نظريا ومنهجيا وعمليا للتعاطي مع القضايا والظـواهر التـي            لى البحث ال  في تكوين الطلبة ع   
 إن علـى مـستوى سـلوكاته أو تفـاعالت     اإلنسانحلت بالمجتمع بل والتي أصبح لها وقعا في حياة       

يعنيه البحث العلمي لكنها تشكل مرحلة مهمة        ترقى إلى ما   طبعا فهذه الدرجة من البحث ال     . شخصيته
من جهة أخرى، إلى انعدام التشجيع المؤسساتي والرسمي للبحث العلمي األساسـي  . ة العلمية في التنشئ 

يبقـى  ) بحثـا وتأليفـا   (في حقول المعرفة مثل هذا الذي يخص مجال علم النفس، جعل من اإلنتـاج               
 في أغلـب األحـوال دوافـع    تؤثثهامحصورا فيما تجود به المجهودات الذاتية لبعض الباحثين، والتي    

صية كأن تقترن بشهادة أو بالوضعية المهنية لفائدة هؤالء أو تستجيب لرغبة فـي الحفـاظ علـى                  شخ
  , "الوجود والبقاء"مستوى معين من النشاط العلمي إن لم يكن من أجل

   
هل علم النفس المعرفي في المغرب، على المستوى النظري وعلى مستوى الدراسات الميدانيـة،              . 7

   المعرفية العالمية؟ وأين تكمن مساهمته؟يعكس بعضا من اإلشكاالت
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 أوال يجب توضيح مسألة تبدو لي أساسية، وهي أن االشتغال في علم النفس المعرفي يتوقف قبل                 -
 في مؤسساتنا الجامعية، ومعنى هذا أن الـشروط         بيد أن هذه البنية تبقى غائبة     . كل شيء على المختبر   

اللهم بعض االجتهـادات المرتبطـة بأبحـاث يقـوم          . الضرورية لممارسة علمية مناسبة غير متوفرة     
 إلى وضعيات تحاول أن تكون متوافقة معها، وهو ما قد يتحقق في             المعرفيةأصحابها بنقل اإلشكاالت    

 علم النفس المعرفي مقترنا بالتربية كما كان سـائدا فـي            لكن هذا قد يؤدي إلى جعل     . المجال التربوي 
 وطبعا فاإلشكاالت المعرفية تتمحور في موضوع الكفايات، ثم حتى المساهمات ال تجد ذكرا               .السابق

لذلك مثال، تجد عدد من     . لها ليس فقط في إرساء هذا العلم بل حتى في خلق تراكم في ذات الموضوع              
ضوع لها، وليس فيها إشارة لبحث أنجز من طرف مغاربة، بقدر ما تبقـى              الكتب تتناول الكفايات كمو   
أما ما  . لكن في كل األحوال نبقى بعيدين عن مسايرة اإلشكاالت العالمية         . نصوص مترجمة أو معربة   

يطرح مـشكال    تعلق بالمستوى النظري فهو مستوى حاضر بشكل محترم في إطار التدريس، وهذا ال            
فإننـا  ) وليس الدراسة الميدانيـة   (لكن على مستوى البحث     . دبير المعرفة العلمية  بما أن األمر يتعلق بت    

اللهم بعض األعمال التي تتعلق باإلشكاالت المعرفية . نسجل تخلفا كبيرا قياسا إلى ما هو حاصل عالميا
ـ     ل والتي يمكن أن يكون لها إسهام من حيث كونها تدخل في إطار أوسع ويتمثل في العلوم المعرفية مث

من جهة  ). مدارس المهندسين  (االصطناعيوالذكاء  ) كليات الطب والعلوم  (اللسانيات والعلوم العصبية    
أخرى، فاإلشكاالت التي يمكن البحث فيها في إطار علم النفس المعرفي تبقى موجودة ومتعددة سـواء                

ية الـضرورية  لدى الباحثين أو الطلبة، ولكن المشكل يكمن في عدم توفرنا على الـشروط المؤسـسات           
إلنجازها، باإلضافة إلى اإلهمال القائم حول التجريب كمنهج وأسلوب أساسي لالشـتغال علـى هـذه                

      .اإلشكاالت
   
هل ترون أن السيكولوجيا بالمغرب تلعب دورها في تحديث المجتمع المغربي؟ وهـل المجتمـع               . 8

ع عموما على مـستوى اإلنـصات       المغربي أصبح يقتنع أكثر فأكثر بأهمية السيكولوجيا في المجتم        
  واإلرشاد والدعم والعالج وغيرها؟

 لقد حققت السيكولوجيا بالمغرب انخراطا مهما إن في مصاحبة تطور المجتمع أو في التجـاوب                -
 التي تطرحها الحياة اليومية أو تلك التي تعترض اإلنسان في حياتـه الخاصـة     اإلشكاالتمع عدد من    

ل عدد من أوراش التنمية التيُ فتحت على المستوى االجتماعي والتربوي           ونلمس ذلك من خال   . والعامة
وهي أوراش الغاية منها خلق مناخ مناسب لحياة سليمة، ومن ثمـة تحقيـق              , إلخ...والثقافي والحقوقي 

التوازنات والموائمة بالنسبة لحياة األفراد والجماعات، وذلك في أبعادها النفسية والذهنية واالجتماعية،            
 إلى جانب القبول بجدوى الوظائف التقليدية للممارسة السيكولوجية والمتمثلة في العالج فيما يتعلق              هذا

ومـن  . بالصحة النفسية والعقلية ثم الخدمات التي تقدمها في مجال اإلعاقة وفي مجال الشغل والتكوين             
إلشـكالي فـي    جهة أخرى، هناك سعي نحو فهم مختلف الظواهر والقضايا التي لها بعض الحضور ا             
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المجتمع مثل العنف وسلوكات التطرف واالنحراف وغيرها، مما جعل الحاجة إلى السيكولوجيا مطلبـا    
وهذه الحاجة تتلخص فيمـا يمكـن       . قائما لدى عدد من المؤسسات واألسر وكذلك لدى وسائل اإلعالم         

ذا االنخراط بالرغم لكن حتى ه. تقديمه من تدخل ومساعدة على مستوى اإلنصات واالستشارة والتوجيه
ذلـك أن   , يعكس واقع التكوين الجامعي    من األفق التي فتحها بالنسبة للسيكولوجيا، يبقى غير منظم وال         

الطلب هو أقوى من العرض، أي أن التكوين ال يستجيب بشكل يتناسب مع حاجات المجتمع، سواء فيما 
لهذا فحتى يمكن أن تكـون      .  العلمي ب البحث نيتعلق بنوعية الممارسات والتطبيقات أو فيما يخص جا       

هناك ممارسة قي مستوى التطلعات وتشرف هذا المجال لها اعتراف ومشروعية سواء من طرف ذوي   
االختصاص في علم النفس أو من طرف المجتمع عامة، وكذلك إلرساء تقاليد تخص هـذه الممارسـة           

 يعرف اليوم ببنيات البحث الجامعية أو       والنشاط العلمي المرتبط بها البد من المأسسة ، وليس فقط فيما          
هذه المأسسة التي علينا، نحن     . الجمعيات والتي أبانت عن نوع من العجز والفشل في تدبير هذا الهدف           

األمـر لـيس    . المشتغلين في هذا المجال، إيجاد الصيغة المناسبة لها ولخصوصية مجال علم الـنفس            
    .ادة يبقى كل شيء ممكنبالبسيط ولكن ليس بالصعب، فكلما توفرت اإلر

      
اشتغلتم على علم نفس الشغل ، ما هي أهمية هذا التوجه وخصوصياته وما هو دوره في تطـوير                  . 9

  الكفاءات المهنية لدى العاملين بمؤسسات اإلنتاج؟ 
 بالفعل، بحكم اشتغالي بالبحث والتكوين في مجال علم النفس االجتماعي، وبخاصـة فـي شـقه                 -

ماعات وكذلك مجال التواصل تبين لي أن هناك حاجة كبيرة لعلم النفس في سوق الـشغل                المتعلق بالج 
ثـم   , وعلى مستوى الحياة المهنية، بحيث حرصنا على تشجيع الطلبة للقيام بأبحاث في هذه المجاالت             

ها من خالل متابعتنا ألهم القضايا التي صار لها وقع كبير في حياة األفراد والجماعات سواء في صيغت                
السوية أو اإلشكالية تبين لنا أن العمل أو الشغل يمثل حلقة وصل جد مهمة وبانكبابنا عليها باالهتمـام                  

كما أن علم النفس صار     , والدراسة سوف نرصد لدينامية سيكولوجية فاعلة بشكل أو آخر في المجتمع          
نشاط العمل، بـل إنـه      يقدم خدمات كبيرة ومتنوعة لمختلف المجاالت أو القطاعات التي يمارس فيها            

يصاحب األفراد والمؤسسات واألنشطة من البدايات إلى مختلف المراحل المتقدمة وما تتقاطعهـا مـن       
في هذا السياق العام ارتأيت بمعيـة صـديقي وزميلـي األسـتاذ             . إلخ..تطورات وصعوبات وأزمات  

علـم الـنفس الـشغل      المصطفى حدية أن نحدث تكوينا جامعيا عال ممتدا إلى الدكتوراه في مجـال              
يهتم بمختلف النشاطات  وهو المجال الذي، Psychologie du travail et des organisationsوالتنظيمات 

وقد وجدنا تعبيرا لهذه الحاجة     . اإلنتاجية والمهنية والمظاهر النفسية االجتماعية للحياة في ميدان العمل        
علم النفس في ميدان الشغل يمكن من اإلحاطة        و. لدى عدد كبير من المؤسسات والمقاوالت واإلدارات      

والرصد لمختلف العوامل واإلشكاالت التي تتعلق بحياة اإلنسان في العمل علـى المـستوى الفـردي                
والجماعي وعلى المستوى التنظيمي والمؤسسي للعمل، مع االهتمام باألبعاد النفسية والمعنوية الفاعلـة         
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وافق إلى جانب الشروط البيئية والمادية لهذا النشاط سواء كان           دوافع وقدرات الت    في تنشيط العمل من   
ثم هناك إطار عملي آخر توقره الممارسة المهنية المنبثقة عن هذا التخصص والذي     . إنتاجيا أو خدماتيا  

وبطبيعة الحال فإن الخدمات التي يمكن أن يقدمها علم النفس في مجـال  . يتمثل في التدخل واالستشارة 
وتحـسين   ف تطوير أداء المؤسسات كتنظيمات اجتماعية وإنسانية وأداء الموارد البشرية           الشغل تستهد 

المردودية واإلنتاجية وبالتالي المساهمة في خلق مناخ موائم للعمل والعـاملين بغايـة تنميـة نـشاط                 
  .المؤسسة
       
دة التعلـيم   طرح الميثاق الوطني للتربية والتكوين عدة تصورات على مستوى الرفع مـن جـو             . 10

وفاعليته، في رأيكم هل يتأسس هذا التصور على خلفية سيكولوجية تؤطره، وهل تمـت استـشارة                
  سيكولوجيين مغاربة في بلورة هذا التصور؟

 بالنسبة للتصورات التي يعرضها الميثاق الوطني للتربية والتعليم سواء في صيغته األصلية أو في -
جاز حاليا، ما من شك أنه كانت هناك استشارات لبعض من دوي            الصيغة اإلصالحية التي هي قيد اإلن     

االختصاص في علم النفس، ولكن هل كانت في مستوى التطلعات والطموح أو أنها تعكس مستوى ما                
يمكن أن يقدمه هذا العلم لتحقيق جودة في التعليم وتأسيس الممارسة التعليمية على قواعد ذات مرجعية                

عدد من ألسئلة التي تطرح في هذا الصدد، وأهمها يتمثل في غياب رؤيـة              سيكولوجية؟ حقيقة، هناك    
واضحة حول قضايا التعليم ليس فقط لدى المشتغلين في حقل علم النفس بشكل مباشر أو غير مباشـر                  

وهذا األمر يجعل المساهمات تبقى فردية وتدخل في حسابات أخرى          . بل أيضا لدى ذوي االختصاص    
وينتج عن هده الوضعية أيـضا، أن المتـدخلين والفـاعلين        . عن الحس العلمي  غير تلك التي قد تعبر      

الذين اشتغلوا على الميثاق ويـشتغلون اليـوم علـى          ) سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي      (
ليس لهم نفس المنظور أو المقاربة حتى يمكن أن يولوا أهمية للخلفيـة  ) المخطط االستعجالي (إصالحه  

يالحظ هذا أيضا على مستوى اإلصالح الجامعي ومنظومة التعليم العالي الحاليـة، أن             و. السيكولوجية
كذلك أننا كمشتغلين ومختصين في علـم       . هناك تغييب للخلفية السيكولوجية في تأطيرهما ومصاحبتهما      

النظـام التعليمـي    (عما يمكن أن نقدمه بهذا الخصوص       ) إلخ..كتابة أو إعالميا  (النفس لم نكشف علنا     
  ). امةع

   
دخل اإلصالح الجامعي بالمغرب سنته الخامسة، كيف تقيمون حصيلة هذا اإلصالح عموما؟ وفي . 13

  التكوين في علم النفس على وجه الخصوص؟
 هذا اإلصالح أتى ببعض المستجدات في الممارسة التعليمية والتكوينية كما أنـه أتـاح بتـوفير                 -

الب بالتعاطي مع المعرفة بشكل يجعله طرفا مشاركا وليس         معارف جديدة وبالتأهيل لكفايات تسمح للط     
وهو إصالح تم اعتماده كمشروع لتطوير الجامعة بحسب رهانات المرحلة، وذلك إن على . فقط كمتلقي
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مستوى تنشيط العلم والثقافة أو على مستوى التأهيل للتمرس والمهننة أو على مستوى االستجابة إلـى                
ميادين والقطاعات، إلى غير ذلك من األهداف المحـددة فـي برنـامج             حاجات المجتمع في مختلف ال    

لكن، عدد من الصعوبات اعترضت تحقيق هذه األهداف والمضي قدما في سـبيل تطـوير               . اإلصالح
يعود إلى العمل    يرجع إلى الشروط المادية والتي كانت جد مؤثرة، ومنها ما          التكوين الجامعي، منها ما   
.  مؤسسا على منظور علمي ومنهجي مناسب، إلى غير ذلك من المـشكالت            البيداغوجي الذي لم يكن   

أما فيما يتعلق بالتكوين في علم النفس في        . فالحصيلة، كيفما كان الحال، تبقى غير سيئة وغير مشجعة        
لكن الممارسة أبانـت    . ظل هذا اإلصالح، فهو تكوين قام على مشروع برنامج مدروس بكيفية محكمة           

ذلك، أن النقص فـي     . والتي لم يتم التغلب عليها، وبخاصة فيما يخص التأطير        عن بعض الصعوبات    
وهذا النقص مـثال،  . األساتذة الذي نعاني منه في الجامعة أثر بشكل كبير على العمل وتحقيق األهداف         

ال يتعلق فقط بمن يقوم بالتدريس بل ببعض االختصاصات الدقيقة، مثال في علـم الـنفس المعرفـي،                  
فاألساتذة الذين اشتغلوا في النظام الـسابق       . إلخ.. لنفسي، واإليطولوجيا وعلم النفس العصبي    والقياس ا 

هم نفس األساتذة الذين يؤطرون وحدات النظام الجديد، واالستعانة بالعرضيين لم تزد إال فـي تعقيـد                 
. ات العقليـة ثم انعدام وسائل العمل المتمثلة في مختبر للتجارب وأدوات القيـاس واالختبـار          . المشكل

مراكـز  (وهناك نقص آخر تمثل في غياب التداريب والتمرس الميداني للطلبة، ذلـك أن المؤسـسات            
التي كان يفترض فيها استقبال     ..) االستشفاء واإلعاقة وإعادة التربية والمؤسسات التعليمية والمقاوالت      

مستوى التكوينات المتخصصة    وهذا مشكل وجدناه أيضا على      . الطلبة لم تساير هذا المشروع التكويني     
فهـذه  . العالية، بحيث الزالت بعض الصعوبات تعتري العالقة بين الجامعة والبيئة السوسيواقتـصادية           

مجموعة من المشاكل التي أثرت سلبا على التكوين، كما هناك بعض اإليجابيات التي أتت مـع هـذا                  
ـ            ى تـوفيره مـن معـارف وثقافـة         اإلصالح، خاصة من حيث أن هذا التكوين يستوي فيما يسعى إل

أما هل تحقق منها شيء، فهـذا       . سيكولوجية مع ما هو معمول به في الجامعات على المستوى الدولي          
ثم من جهة أخرى، من االيجابيات أيضا، هو ما يتيحه نظام المسالك واإلجازة والماسـتر               . مشكل آخر 

تبقـى  . ء الذي لم يكن متاحا فيما قبـل       المهنيين والمتعلق بوضع تكوينات نوعية في علم النفس، الشي        
إلنجازها، وطبعا فمثل هذه الفـرص      ) الجامعية(المشكلة في النقص في األطر واإلمكانات المؤسساتية        

وليست مستحيلة حتى تجعلنا عاجزين عن تحقيق حضور قـوي لعلـم      ) رغم صعوباتها (ممكن تفعيلها   
زهما بالنسبة إلى حقول المعرفة ألخرى التي       يمي النفس سواء كتكوين أو كاختصاص جامعيين لهما ما       

  . توفرها الجامعة
   
نالحظ أن إصالح نظامنا التعليمي يرتبط بحدوث أزمات فيه، وأن فشل اإلصالح يـؤدي إلـى                . 14

إصالح اإلصالح وهكذا دواليك، فقد تم تغيير المناهج والمضامين، ورغم ذلك فالنتائج في تقهقـر               
  لة في رأيكم؟مستمر، ما هو سبب هذه المعض
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 من دون الدخول في تحليل هذه األزمات التي حلت بنظامنا التعليمي والصعوبات التـي أعاقـت                 -
 في   ، يمكن إبداء بعض المالحظات    )إلخ..المجتمعية والسياسية (إنجاز إصالحات في مستوى التطلعات      

ليمية، وتتعلق بإهمـال    هذا اإلطار والتي تتعلق ببعض األسس التي يفترض أنها في جوهر العملية التع            
أي أنها هذا   ). المدرس(ومن يتكفل بهذه المهمة     ) البيداغوجيا(وطريقة تعليمه   ) التلميذ والطالب (المتعلم  

يمكـن   وبهذا الخصوص ال  . الثالثي لم يأخذ نصيب االهتمام والعناية الالزمين لتحيق اإلقالع والتطور         
ن يقدمه ذوي االختصاص من إسـهام يفيـد هـذه           االستغناء عن المرجعية السيكولوجية وعما يمكن أ      

قد يطول الشرح، ولكن باختصار نالحظ مثال اعتماد المقاربة بالكفايات في العمل البيداغوجي             . الغايات
يدري أحـد مـدى صـلتهم العلميـة          ال(، وكل ما حصل هو إفتاء البعض        )والكل أصبح يتكلم عنها   (

ذلـك أن   . ون ذلك نتج عن أوراش أبحـاث علميـة        بجدوى هذه المقاربة من دون أن يك      ) بالموضوع
من خالل استيراد بعض األفكار وبترجمة بعض األعمال والنظريات          االجتهادات في هذا المجال تمت      

وأعتقد أنه لو تم إشـراك ذوي       . التي أوحت بهذه المقاربة أكثر مما أطرت استخدامها معرفيا ومنهجيا         
بالبحث والدراسة  ) ثالثية العملية التربوية  ( هذه القضايا    االختصاص في علم النفس ومن هم أقرب إلى       

  .ألمكن احتواء عدد من المشكالت على مستوى المناهج والمضامين والممارسات
   
، أال تعتقدون أنه    Psychiatreنالحظ أن القانون المغربي يمنح كل الصالحيات للطبيب النفسي          . 15

وفق التخصصات السيكولوجية الحديثة؟ وما هو السبيل قد حان األوان لتغيير هذا القانون وعصرنته 
  .لفرض هذه التعديالت القانونية

 حقيقة أن الطبيب النفسي اكتسب صالحية الوصاية والتكفل بالصحة والعقلية وذلك بقوة القانون،              -
 والمشكلة ليست في السعي إلى المطالبة باقتسام هذه الصالحية، بل هي في المـشروعية واالعتـراف               

ثم العمل في إطار جهود التحسيس والتعبئة على مختلـف األصـعدة       . الزمان للممارسة السيكولوجية  ال
على توضيح خصوصية االختصاص الذي يوفره علم النفس، خاصة في الممارسة العيادية والعالجية،             

احتواء وذلك لتمييزها عن الممارسة الطبنفسية التي الزالت تحتل مجال التدخل السيكولوجي، بل وحتى    
فالمختصون في علم النفس مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى . هوية النفساني لفائدة الطبيب لوحده
إلعطاء قوة للمطالبة بتغييـر القـانون المـنظم         ) جمعية أو منظمة  (بتنظيم أنفسهم في إطار مؤسساتي      

دية ولن يكون لها أي     وفي غياب هذا اإلطار فستبقى فقط مجرد دعوات وآمال فر         . للممارسة العالجية 
من جهة أخرى، يتطلب األمر القيام بعمـل تحسيـسي واسـع بمختلـف              . أثر في تحقيق هذا المطلب    

الوسائل، أوال لنشر ثقافة سيكولوجية وللتعريف والتوعية ثانيا بالممارسات والخدمات العالجيـة التـي      
علم النفس من قاعات الدرس ومن       ثم إن هذا العمل التحسيسي يجب أن يبدأ بإخراج           .يقدمها علم النفس  

الوضعية التي انحسر فيها منذ زمن والمتمثلة في كون اعتبار ذوي االختصاص هم حاملي معرفة وفهم  
معين للصحة النفسية وللسلوكات وال ينظر إليهم كفاعلين، السيما أن تدخل علم النفس بمختلف أشكاله               
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فاعلين بإمكانهم إحداث التغيير أو المساهمة في  يكون إلحداث التغيير، وهو ما يجعل ذوي االختصاص         
والتغيير يمتد من السلوك الفردي إلى الحياة المجتمعية، من األفكار والتصورات إلى البـرامج              . تفعيله

 اإلنسانإلخ، بل يمكن القول أن علم النفس يمكنه تقديم الشيء الكثير في مرافقة ليس فقط ..والمخططات
ت التي تعترضه في توافقاته بل أيضا المجتمع بقطاعاته ومؤسساته المختلفة في نماءه ومختلف اإلشكاال  

والمشكل في . وفي مشاريع تطوره، مما يقتضي وجود وعي مجتمعي بإمكانات هذا االختصاص العلمي
وإذن، يبقى خيار التحرك من أجل تعديل القـانون والنـصوص           . عمقه برأيي يبقى على هذا المستوى     

للتخصصات النفسانية هو خيار يفرض نفسه، وذلك باالنتقال من االنتظارية فـي أن             الرسمية المنظمة   
يحدث ذلك بقدرة قادر إلى النضال والمطالبة بحق االعتراف بشهادة االختصاص والشرعنة للممارسة             

كذلك أن الدبلوم   . إنه حق وليس امتياز، بحيث أن التكوين موجود وفي الجامعة العمومية          . المؤدية إليها 
  .هو ليس في اآلداب ولكنه شهادة كفاءة واختصاص) والدكتوراه  والماستراإلجازة(

  

شكرا لألستاذ عبد الكريم بلحاج على هذا التحليل العميق وعلى إتاحة هذه الفرصة للقراء بالرغم مـن              
  .مشاغله العلمية والتربوية والتكوينية المتعددة

   


