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ملخص
الكيد أن الس يكولوجيا كعمل حديث العهد يف املغرب ،ال تزال حتاول فرض ذاهتا وأخذ
موقعها داخل اجملمتع .فرمغ أن تدريسها انطلق يف الس بعينات من القرن املايض ،اال أن
مأسس ته ايف اجلامعة كتخصص علمي قامئ اذلات مل تتحقق اال يف حدود س نة .2003
واذا اكن هذا التحول قد شلك مكس با هاما لتطور هذا العمل ،مفن الطبيعي أن تثري
وضعيته اجلديدة ،عىل ضوء الرهاانت العلمية واملهنية املطروحة عليه ،نقاشات
مس تفيضة يف صفوف العاملني فيه ،وابخلصوص عىل صعيد براجمه ومناهجه يف
التكوين والبحث والتطبيق .ويسود الاعتقاد بأن الاهامتم جبوانبه البيداغوجية والقانونية
واملؤسساتية جيب أن يواكبه اهامتم أخر يُعىن بوضعه العلمي اذلي يبدو هشا،
ويس تدعي عىل املس توى االبس متولويج حتديد هويته ومرشوعيته من خالل ابراز
مقوماته النظرية واملهنجية احلالية.
اللكامت املفتاحية :عمل النفس يف املغرب؛ الرباديغم املعريف؛ املعرفية؛ الانفعال.
Psychology in the cognitive era
El Rhali Aharchaou & Ahmed Ez-Zaher
Abstract
Psychology is a young discipline in Morocco, it’s trying to
consolidate its position in society. Although, its teaching began
in the 1970s, its institutionalization as an independent scientific
discipline did not occur until around 2003. Even if this change
represents an important achievement for the development of
this discipline, it is normal that this new situation raise a big
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7

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 1, Issue 1, summer 2016

.الس يكولوجيا يف عهد املعرفية

debate among all those who are interested in psychology in
Morocco, and especially about its programs and methods of
formation, research and application. Consequently, we believe
that our interest in its pedagogical, legal and institutional
aspects should be consolidated by another interest that focuses
on its fragile scientific situation, which requires at the
epistemological level, the determination of its identity and its
legitimacy by highlighting its current theoretical and
methodological bases.
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Cognition; Emotion.
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