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 ملخص

ما هي مقومات السيكولوجيا المتداولة في المغرب؟ ما هي إكراهاتها الذاتية والموضوعية؟ وإلى أي 

حد يسمح النمط السوسيوثقافي السائد بقيام المعرفة السيكولوجية المطابقة واألدوات المعرفية القادرة على 

نتاجها والمؤسسات الداعمة الستثمارها. سنحاول اإلجابة على هذه األسئلة المحورية من خالل التطرق  إ

 إلى ثالثة مشاكل أساسية: مشكل التأريخ والهوية، مشكل اإلبداع واإلنتاج، مشكل االستثمار والتوظيف. 

 إلبداع واإلنتاج. السيكولوجيا في المغرب؛ مشكل التأريخ والهوية؛ مشكل ا كلمات المفتاحية:ال
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Abstract 
What are the characteristics of psychology in Morocco? What are its 

subjective and objective constraints? To what extent does the dominant 
sociocultural model makes it possible to invest the results of this psychology in 
the different sectors? We will try to answer these questions by addressing the 
following three fundamental problems: First, the problem of history and 
identity, secondly the problem of creativity and production, and finally the 
problem of investment and use. 
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 مقدمة 

ماهي مقومات وخصائص السيكولوجيا المتداولة في المغرب؟ ما هي معوقاتها الذاتية والموضوعية؟  

القادرة وإلى أي حد يسمح النمط السوسيو ثقافي السائد عندنا بقيام المعرفة السيكولوجية المطابقة واألدوات 

على إنتاجها والمؤسسات القابلة الستثمارها؟ تستوجب اإلجابة على هذه األسئلة المحورية التفصيل في  

ثالث إشكاليات كبرى هي التي تترجم من منظورنا الخاص مشاكل وتحديات ورهانات السيكولوجيا  

 الحالية بالمغرب. 

 مشكل التأريخ والهوية  -1

لسيكولوجيا لم يكتب بعد رغم بعض المحاوالت المحدودة )أحرشاو، أكيد أن تاريخ ما يسمى عندنا با

(. ومرد ذلك ليس حداثة هذا العلم أو محدودية انتشاره Bennani ،2005؛ 1998ربيع،  ؛1988، 1998

 بل هناك أسباب أكثر وجاهة من قبيل: 

لتأسيس  الخوف من الدخول في مغامرة التأريخ لشيء ال يزال يتخبط في متاهات البحث عن ا -

السبعينيات من القرن العشرين، فإن السيكولوجيا   والهوية. فعلى الرغم من أن انطالقتها الفعلية تعود إلى

ال يتناغم   ماتزال تعيش عندنا حالة مخاض عسير، بحيث تتجاذبها تيارات ونزعات سيكولوجية متنوعة

 ال في حاالت نادرة.طعمها ومذاقها مع الواقع المغربي إنسانا ومجتمعا وثقافة وتنمية إ

االقتناع بأن السيكولوجيا التي تستحق التأريخ هي التي تمارس على أرض الواقع ال تلك التي تبقى   -

بعيدة عن االستثمار التطبيقي فيما يخدم قضايا ومشاكل هذا الواقع. فاألنماط السوسيوثقافية السائدة عندنا ال  

لمنهجيات القادرة على إنتاجها والمؤسسات المؤهلة لتوظيف تسمح بقيام المعرفة السيكولوجية المطابقة وا

 خدماتها. 

عموما يالحظ أن السيكولوجيا بالمغرب لم تنضج بعد لتستكمل عناصر بناء هويتها العلمية   -

والمعرفية، وبالتالي فهي ما تزال غير قادرة على بلورة مقوماتها وسماتها األساسية التي تؤهلها للمساهمة  

 ة السيكولوجية العالمية. في المنظوم

عدم التفطن بعد إلى أن إنتاجنا السيكولوجي ومهما كانت ضخامة تراكماته وجودة مضامينه، ال يمكنه  -

 أن يتطور إال إذا تم ربطه بوعي إبستمولوجي قادر على إبراز مواطن قوته ومكامن ضعفه.  

لواقع السيكولوجيا بالمغرب تبقى  لكن رغم أهمية هذه االعتبارات، فإن مسألة الرصد التاريخي    

حاجة ملحة خاصة إذا اعتبرناها كمسعى أساسي للحكم على طبيعة ممارساتنا السيكولوجية وعلى  

، 1994مصداقيتها العلمية والعملية. وإذا كانت بعض محاوالتنا السابقة وبمعية زمالء آخرين )أحرشاو، 

درج فيما يخدم هذا المسعى، فإن أبرز  ( تنBennani،2005a ،2005b؛ 1998؛ ربيع،2005، 1998

 الخالصات التي يمكن التسطير عليها بهذا الخصوص تتحدد في الوقائع الخمس التالية: 

تدرجها عبر صيرورة انطلقت في حدود العشرينيات من القرن الماضي على خلفية بعض   -

ل وبعدها تطورات مهمة الممارسات األولية للطب النفسي والتحليل النفسي لتشهد مع فترة االستقال

وبالخصوص خالل السبعينيات التي تميزت بإدراجها ضمن برامج ومناهج التكوين الجامعي ثم  

 التسعينيات التي عرفت بداية االنخراط في نموذج السيكولوجيا المعرفية. 

استثمارها مباشرة بعد استقالل المغرب في مدارس التكوين وبالخصوص مدارس تكوين المعلمين  -

 عد ذلك في مراكز التكوين الجهوية والمدارس العليا لألساتذة.وب

اعتمادها منذ أوائل السبعينيات من القرن العشرين كمواد للتكوين والبحث في شعبتي الفلسفة بفاس   -

علم  مسلكوبعض كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية وبالخصوص  والرباط، وفيما بعد بكلية علوم التربية

التي تمثل فترة بداية استقاللها عن  2003ة، وهو الوضع الذي استمر إلى حدود سنة النفس بالمحمدي

 شعبة قائمة الذات. 2006الفلسفة وعلم االجتماع لتشكل انطالقا من 

وبفعل توجه بعض أساتذتها وممارسيها منذ أواسط التسعينيات من القرن العشرين نحو األخذ بالمقاربة 

لوجيا تعيش نوعا من االنتعاش العلمي إن على مستوى المرجعيات المعرفية، أصبحت هذه السيكو

والمفاهيم النظرية أو على مستوى الدراسات الميدانية والممارسات التطبيقية. وهذه مسألة تعكسها طبيعة  

برامج التكوين ومشاريع البحث التي أضحت تتشبع بمقومات هذه المقاربة لتالمس ظواهر سيكولوجية  
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ظائف الذهنية العليا وكل ما يحيط بها من سيرورات المعالجة وآليات االشتغال  جديدة مثل: الو

واستراتيجيات التنفيذ. فالتعلم والذاكرة واللغة والتمثل والوعي والقصدية واتخاذ القرار وحل المشاكل، 

كلها موضوعات ومباحث تم تناولها بالبحث والدراسة باعتماد المقاربة المعرفية. وهي األبحاث  

الدراسات التي بدأت تعرف طريقها إلى النشر إلمداد القارئ المغربي والعربي عامة بمنتوج سيكولوجي  و

مغاير لما ألفه من قبل. وبالنظر إلى حداثة نشأتها الفعلية )أربعة عقود(، يمكن اإلقرار بأن هذه  

يثة، رغم افتقارها إلى  السيكولوجيا أصبحت تندمج بشكل تدريجي في االهتمامات العامة للسيكولوجيا الحد 

التماسك واالنسجام بفعل تنوع المدارس والمنظومات السيكولوجية التي تنهل منها مفاهيمها ونظرياتها  

 ونماذجها. 

 إشكالية اإلبداع واإلنتاج  -2

ال أحد يمانع في القول بأننا، ورغم مضي ما يناهز أربعة عقود من العمل السيكولوجي، ال نزال بعيدين  

عن تأسيس منظومة سيكولوجية مطابقة لخصوصيات الواقع المغربي وطبيعة مشاكله ومستوى كل البعد 

تحدياته. فاألكيد أن أغلب ما نتداوله من معارف سيكولوجية ليس من إنتاجنا، واألكيد أيضا أن المجال 

ومات  الذي يتحرك فيه فكرنا السيكولوجي ال يتعدى في كثير من مظاهره الحدود النظرية لبعض المنظ 

السيكولوجية الكالسيكية. وهذا ما يعني أن نصيبنا من اإلنتاج العلمي في هذا المجال ال يزال دون المستوى  

المطلوب، بحيث لم يتجاوز في توجهاته العامة بعض المساهمات االنفرادية المعزولة المفعمة بالتذبذب 

 والتعثر واالنكماش. 

رفية والظروف المجتمعية لإلنتاج في هذا النطاق ما تزال جد نقول هذا ألننا نعلم جيدا بأن الشروط المع

محدودة نتيجة افتقارنا إلى وعي فعلي باألهمية التنموية للمعرفة السيكولوجية وبالخصوص في مجال 

تأهيل اإلنسان وتطوير المجتمع. فالسيكولوجيا كما تمارس في كلياتنا ومعاهدنا وحتى في بعض مؤسساتنا 

شفائية ال تتجاوز في أغلبها حدود التداول النظري البعيد عن التطبيق المباشر على الواقع  التكوينية واالست

 المعيش. 

فاألكيد إذن أننا ما نزال نواجه فقرا كبيرا في نطاق البحث واإلنتاج السيكولوجيين، وذلك بفعل غياب 

ية لكل ما تتخبط فيه الظروف والشروط الالزمة لذلك. والواقع أن الفقر المقصود يشكل نتيجة طبيع

مؤسساتنا التكوينية ومراكز بحوثنا من مشاكل عدم االستقالل الذاتي وضعف في التجهيزات المطلوبة 

وغياب التحفيز المادي للباحث الجاد، زيادة عن عدم االعتراف بالدور الذي يمكن للسيكولوجيا أن تلعبه  

على ما تم إنجازه حتى اآلن في هذا المضمار   في شتى مجاالت التنمية اإلنسانية. وفي محاولة التنصيص 

 يمكن استحضار القرائن الثالث التالية: 

رغم ما يتسم به اإلنتاج السيكولوجي في المغرب من تشتت على مستوى طبيعة المشاريع واألهداف  -

 وميادين االشتغال والممارسة نتيجة االفتقار إلى مشروع سيكولوجي شامل وموحد، فالمالحظ أن هناك

بعض الوفرة لإلنتاجات النظرية على حساب اإلنتاجات األمبريقية، األمر الذي يؤكد فكرة أننا نستهلك 

السيكولوجيا أكثر مما ننتجها. هذا فضال عن أن الممارسة السيكولوجية عندنا تنحصر في أحسن األحوال  

 ية وإما بالترقية المهنية.في حدود بعض المشاريع واألعمال المحكومة إما بالحصول على الشهادة الجامع

رغم بعض التقدم الذي عرفته السيكولوجيا على مستوى البحث والتأليف؛ إذ تشير بعض التقارير إلى  -

أن هذا اإلنتاج وإن كان ما يزال ضئيال مقارنة بما هو عليه في الدول المتقدمة سيكولوجيا، إال أنه صار  

موزع بنسب متفاوتة بين الكتب واألطروحات الجامعية  يتميز بنوع من الدينامية والتراكم النسبي ال

والمقاالت العلمية. لكن ما عدا ذلك فالراجح أن البحث السيكولوجي كما يمارس عندنا ما يزال يفتقر إلى  

أبسط الظروف والشروط الالزمة لتثبيت مفاهيمه النظرية وترسيخ تقاليده العلمية وتقعيد إجراءاته  

جه على المستوى التطبيقي. فالمختبرات السيكولوجية الفعلية وليست الشكلية ال المنهجية واستثمار نتائ 

وجود لها، والبحوث الميدانية التدخلية ذات االرتباط العضوي بالواقع المغربي ما تزال في بداياتها. ونعتقد  

من الجهد أن السبيل إلى تصحيح هذا الوضع وتجاوز مختلف جوانب العجز التي يعكسها، يتطلبان كثيرا 

والوقت والمال والعمل لتوفير الظروف والشروط المناسبة لالنخراط بالقول والفعل في ممارسة  

 سيكولوجيا هادفة على المستوى المحلي، قوامها خدمة قضايا اإلنسان ورهانات المجتمع الكبرى.
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ات جامعية،  الواقع أن اإلنتاج السيكولوجي بالمغرب الذي تتوزع معظم مكوناته )مؤلفات، أطروح-

مقاالت، ندوات...( بين ما هو سيكوتربوي وما هو سيكواجتماعي وما هو سيكومرضي، ال يزال في أغلب 

مضامينه حبيس رفوف خزانات بعض الباحثين أصحابه وبعض المراكز والمعاهد والكليات. ونعتقد أن  

المعرفية التي أصبحت منذ  المستجد الذي أضفى مؤخرا على هذا اإلنتاج طابعا خاصا يتحدد في المقاربة

أواسط التسعينيات من القرن الماضي تشكل اإلطار المرجعي لالنتقال بالسيكولوجيا، تدريسا وبحثا  

وممارسة، من طابعها الكالسيكي إلى طابعها الحديث. وفي هذا اإلطار تندرج بعض التجارب الناجحة 

ت النفسية العليا والتي أصبحنا مؤخرا نجني التي عرفتها أنظمة التكوين والبحث في بعض وحدات الدراسا

 ثمارها المتمثلة بالخصوص في إنتاج ونشر جانب من المعرفة السيكولوجية ذات المذاق المعرفي.

وتبعا لهذا التشخيص يبدو أن إنتاجنا السيكولوجي وإن كان ينطوي على درجة من الدينامية والتراكم  

هر أساسية كالطفولة والمراهقة واالنحراف والنمو والتعلم  النسبي وبالخصوص فيما يتعلق بمقاربة ظوا

والذكاء واللغة والذاكرة وبعض السلوكيات الضدإجتماعية واالضطرابات النفسية، فهو ما يزال يتحرك في 

أكثر من اتجاه ويظهر بأكثر من مظهر. وهذا ما يبقيه مجرد تراكم كمي ال يرقى إلى مستوى التراكم 

م مقوماته إنتاج المعرفة السيكولوجية المطابقة لمعايير المنظومة السيكولوجية  المعرفي الذي من أه

 العالمية والقابلة للتوظيف فيما يخدم قضايا اإلنسان وتحديات المجتمع. 

 إشكالية االستثمار والتوظيف  -3

جها  على أساس أن السيكولوجيا المعمول بها عندنا هي سيكولوجيا مستوردة في كثير من صيغها ونماذ 

الكالسيكية، نستهلكها في الغالب دون أن نسهم في إنتاجها، فمن العبث المراهنة على تسخيرها لخدمة 

قضايا اإلنسان ومشاكل المجتمع وخطط التنمية، وذلك ألسباب عديدة نجمل أهمها في المواصفات الست 

 التالية: 

ناته، وبالتالي محدوديتها  غربتها عن الواقع المحلي بمختلف ظواهره ومشاكله وتحدياته ورها -

 الواضحة في دراسة خصوصيات هذا الواقع النفسية واالجتماعية والثقافية.

شبه فراغها من روح اإلبداع ومنطق اإلنتاج المطابقان لهموم اإلنسان في المغرب وسلوكاته   -

 وتمثالته وميوالته ومعتقداته ومطامحه. 

إلنتاج نماذجها العلمية وتسخيرها في المجال  افتقارها إلى أبسط الظروف والشروط الالزمة -

التطبيقي. فالبحوث الميدانية التدخلية ذات االرتباط بمشاكل الناس تبدو ضئيلة، والمؤسسات التربوية  

 والصناعية واالستشفائية ماتزال غير مستعدة لالستفادة من خدمات ما يسمى عندنا بالبحث السيكولوجي. 

سوار الجامعة لتكتفي بوظيفة التدريس والتأطير والبحث األكاديمي الذي تقوقعها في الغالب داخل أ -

قليال ما تعرف نتائجه طريقها إلى االستثمار التطبيقي. وهذا واقع الحال رغم أن الحركية التي يعيشها  

المجتمع المغربي على أكثر من صعيد، توحي في كثير من األحيان بأن السيكولوجيا ستتخطى أسوار  

 لترضي مطامح اإلنسان وتطلعاته وتستجيب لحاجات المجتمع ورهاناته.الجامعة 

افتقادها إلى التثمين المؤسساتي وكل ما يتطلبه هذا التثمين من بنيات رسمية وغير رسمية وإمكانات  -

 مادية وموارد بشرية قوامها تطوير البحث واإلنتاج السيكولوجيين. 

لمساهمة في التخطيط لمشاريع اإلصالحات الكبرى التي  تهميشها على صعيد االستشارة والخبرة وا -

انخرط فيها المغرب المعاصر وبالخصوص في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والشباب ومدونة األسرة  

 والعدل والمجتمع المدني... وبالتالي تفويت فرصة االستفادة من نتائجها وخدماتها. 

 خالصة

سيكولوجيا بالمغرب نشير إلى أنه ورغم أهمية بعض  تبعا لهذا التشخيص المقتضب لوضعية ال

محاوالتها وجدّية بعض مساهماتها الفردية، فهي ماتزال تتخبط في متاهات ودوائر ال متناهية من المشاكل 

والصعوبات الموزعة بين ضبابية الهوية ومحدودية اإلنتاج وتواضع االستثمار. إنها ماتزال تعاني من  

ظاهر بين اإلنتاج واالستهالك، بين اإلبداع والمحاكاة، بين التنظير والتطبيق، فجوة متعددة الصور والم

بين التكوين والتشغيل، بين البحث واالستثمار، إلى الحد الذي يصعب معه القول بقرب انفجار ثورة  
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ات"  سيكولوجية محلية، قوامها المقاربة المباشرة لظواهرنا النفسية التي غالبا ما يُنظر إليها "كتابوو

tabous  .محظورة والمساهمة الفعلية في المنظومة السيكولوجية العالمية 
وعلى هذا األساس نعتقد أن السبيل إلى تجاوز مثل هذه الوضعية المرتبكة يكمن أساسا في العمل على 

إعادة صياغة هذه المنظومة السيكولوجية على أسس وقواعد جديدة يؤطرها من جهة منطق التشبع  

واقع المغربي ومشاكله المختلفة، ويوجهها من جهة أخرى منطق االنخراط في سيرورة بخصوصيات ال

 السيكولوجيا المعاصرة ومظاهر ثورتها المعرفية. 
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