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 מ������������������"د�
 

تتلخص الفكرة الجوهرية المغذية لمضامين هذا الكتاب في أن انخراط الدول    
عربية، بما فيها المغرب، في مجتمع المعرفة يتوقف بالدرجة األولى على مدى ال

استعدادها لتملُّك منظومة تعليمية متطورة وبحث علمي متقدم وبيئة مدنية خصبة 
تساعد على الحرية في اإلبداع واالبتكار وتستجيب لمطالب التنمية ورهانات 

يتحقق فقط عبر نقل المعرفة  فالنجاح في ولوج مجتمع المعرفة ال. التحديث
واستهالكها كخدمات وسلع جاهزة، بل إن األمر يتطلب إبداعها وإنتاجها من 
خالل اإلسهام في إقامة بعض أسس هذا المجتمع باعتماد مجموعة من اإلجراءات 
والدعامات التي تتصدرها إرادة سياسية قوية، تؤطرها بيئات تمكينية مالئمة 

ات القدرة الكافية على تلقين المعرفة ونشرها وإنتاجها ومؤسسات علمية ناجعة ذ
  .وتوظيفها في مجال تأهيل اإلنسان وتحديث المجتمع

إذا كانت غايتنا من هذا الكتاب تتلخص إذن في التنصيص على أهمية التربية    
والتكوين وخطط البحث واالبتكار ومبادئ الحرية والحكامة الرشيدة كدعامات 

مع المعرفة، وبالتالي االنخراط في سيرورة التنمية المستدامة، أساسية لولوج مجت
فمرد ذلك اقتناعنا الراسخ بأن المعرفة وفضال عن كونها تشكل الرافد األساسي 
لكل تنمية مأمولة، فإن عملية اكتسابها أضحت تمثل الشرط الضروري لبناء 

مجتمع المعاصر فبامتالكها أصبح ال. الكفاءات وإنتاج الثروات وتجويد الخدمات
ينعت بمجتمع المعرفة واإلعالم الذي ينبني أكثر فأكثر على التكنولوجيا الرقمية 

  .العالية وعلى اقتصاد المعرفة المتطور وعلى البحث العلمي المتجدد
لعل من األهداف األساسية لهذا الكتاب الذي يشكل امتدادا وتعميقا لكتابنا    

  العمل  ،)2005( "رهانات استراتيجية للتنمية: بيةالعلم والثقافة والتر"السابق عن 
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والعالم   على تقديم صورة تقريبية عن واقع المعرفة والبحث العلمي في المغرب
فالجديد الذي يضيفه يتجلى في الربط العضوي بين المعرفة . مةالعربي عا

والتنمية اإلنسانية من خالل اتخاذ التربية والثقافة والتعليم والبحث العلمي 
فإلى جانب . كمرتكزات ضرورية لبناء اإلنسان وتكوينه كرأس مال معرفي

المؤلَّف  استحضاره لبعض مظاهر التقدم  المحققة في هذا المجال، فقد ذهب هذا
إلى إبراز كثير من النواقص والفجوات التي تستوجب التصدي والمعالجة 
وبالخصوص إذا كان القصد يكمن في إقامة مجتمع له القدرة الالزمة على إنتاج 

بتنويع فالتنمية الحقيقية هي التي تسمح للفرد . المعرفة وتوظيفها لصالح اإلنسان
إنها التنمية التي تنبني على . االت الحياةإمكانياته وبتوسيع خياراته في شتى مج

المعرفة بمختلف مؤشراتها الكونية وفي مقدمتها القدرة على اكتساب المعارف 
والمهارات األساسية كالقراءة والكتابة والحساب التي تشكل بدورها إحدى دعائم 

وإذا كانت المعرفة ال تزدهر إال في ظل الحرية، فإن مجتمع . مجتمع المعرفة
معرفة ال تقوم له قائمة ما لم يعمل على اعتماد سياسات محكمة للتربية ال

والتكوين و برامج دقيقة للبحث واالبتكار وأساليب هادفة للتدبير والتسيير ثم 
  .خطط ورؤى مضبوطة للتعلم والعمل والنجاح واالندماج واالنفتاح والتسامح

الكتاب معالجة إشكالية لقد حاولنا من خالل الفصول التسعةالمكونة لهذا     
المعرفة والتنمية اإلنسانية باعتماد مقاربة سيكولوجية، قوامها التناول بالعرض 
والتحليل والنقاش لمجموعة من األفكار والقضايا التي تنفتح عليها هذه اإلشكالية 

المعرفة والتنمية، التربية والثقافة، التعليم والتكوين، البحث العلمي : وفي مقدمتها
تمع المعرفة، الجامعة والبطالة، التأخر الذهني واإلدماج الدراسي، الفشل ومج

ونعتقد أن القارئ . الدراسي والعنف المدرسي ثم أخيرا بيداغوجيا التعليم األولي
التربوي في عالقته بالتنمية  -العربي وبالخصوص المهتم بالشأن العلمي 

والمعلومات التي تستجيب اإلنسانية، سيجد في هذا الكتاب جملة من الوقائع 
لبعض تطلعاته ومطامحه وتجيب على بعض انشغاالته وتساؤالته التي لطالما 

  .دفعه فضوله المعرفي إلى طرحها والبحث عن إجابات مقنعة لها
  

  واهللا الموفق
  الغالي أحرشاو                                                                                

  2013 يناير 01: فاس  
 
 

 32א�
ـــ�د�א�
ـــ�د�א�
ـــ�د�א�
ـــ�د�:����:����:����:����א���ـــــ���א����و�������ــ��א�
�ــــ�م�א����ــــ��א�
	��ــــ� 9



����������������
�������������وא	�������������������א��� �א	

 

 32א�
ـــ�د�א�
ـــ�د�א�
ـــ�د�א�
ـــ�د�:����:����:����:����א���ـــــ���א����و�������ــ��א�
�ــــ�م�א����ــــ��א�
	��ــــ�

�

�

�

�

�

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

í{{{{{ée†ÃÖ]<í{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{×ÃÖ]<í{{{Óf�<l]…]‚{{{‘c 

  2014)�'�א&%�ق�#��"�����! �ــــ���



  اوــــــــــحرشـــــــــــي أ ــــــالغالـــ. د
  السيكولوجيا المعرفية  :اصــــــــاالختص

 دكتوراه الدولة في علم النفس  : ادةـــــــــالشه
 أستاذ التعليم العالي:ةـة العلميــالمرتب 

سيكولوجية النمو  /  سيكولوجية القياس والتقويم المعرف: االهتمامات العلمية
اختالالت النمو المعرفي  /  عرفية واضطرابات اللغةالتربية الم/  واكتساب المعارف

 .الفشل الدراسي وصعوبات التعلم/ كيف والتواصل  
  :اتـــــــوالمسؤولي

/ منسق مسلك علم النفس/ رئيس وحدة النمو وسيرورات اكتساب المعارف
الدراسات النفسية  نائب رئيس مركز األبحاث و /  عضو اللجنة العلمية للكلية  

CREPS  /  نائب  " / المعرفية واللغة والتربية"رئيس مجموعة البحث
عضو في الهيئة االستشارية لعدد  / رئيس الجمعية المغربية للدراسات النفسية  

من الجمعيات العلمية والمدنية  العربية واألجنبية وفي الهيئة االستشارية  
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  .مطبعة دمحم الخامس: مغربة مقياس وكسلر لذكاء الراشدين، فـاس

ــــل، الكويــــت : التمثــــل الــــداللي ألفعــــال تحويــــل الملكيــــة عنــــد الطفـ
  

    .الثقـافي العربي  المركز: ، بيروت)2وج 1ج(الطفـل واللغة  
المركــز  : واقــع التجربــة الســيكولوجية فــي الــوطن العربــي، بيــروت

  .الثقـافي العربي
  .المركز الثقـافي العربي: قياس ذكاء الراشدين المغاربة، بيروت

ـــل، بيـــروت : صـــراع القـــيم ومشـــكل التوافـــق الدراســـي لـــدى الطفـ
  ".القيم والتعليم"، الكتاب السنوي الثالث، الهيئة اللبنانية لعلوم التربية

رهانــــات اســــتراتيجية للتنميــــة العربيــــة  : العلــــم والثقـافــــة والتربيــــة
  .،الدار البيضاء،مطبعة النجاح  

ـــل المغربـــي،   مظـــاهر نمـــو الـــوعي باالزدواجيـــة اللغويـــة عنـــد الطفـ
ع الدراسـات العلميـة  الكويت، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، مشـرو 

2004-2009.  
الوعي الفونولـوجي  وتعلـم القـراءة باألمازيغيـة، المعهـد الملكـي  
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 االهتمامات العلمية
واكتساب المعارف

كيف والتواصل  وصعوبات الت
 والمسؤوليف  ـــــــــالوظائ
 رئيس وحدة النمو وسيرورات اكتساب المعارف

عضو اللجنة العلمية للكلية  
CREPSواالجتماعية  

رئيس الجمعية المغربية للدراسات النفسية  
من الجمعيات العلمية والمدنية  العربية واألجنبية وفي الهيئة االستشارية  

والتحريرية لعدد من المجالت
 ــاتــــــؤلفـــــــالم

مغربة مقياس وكسلر لذكاء الراشدين، فـاس) 1978( - 
ــــل، الكويــــت)1989( - التمثــــل الــــداللي ألفعــــال تحويــــل الملكيــــة عنــــد الطفـ
  .ع.ط.ت.ك.ج
الطفـل واللغة  )1993( -
واقــع التجربــة الســيكولوجية فــي الــوطن العربــي، بيــروت)1994( -

الثقـافي العربي
قياس ذكاء الراشدين المغاربة، بيروت) 1995( - 
ـــل، بيـــروت) 2001( - صـــراع القـــيم ومشـــكل التوافـــق الدراســـي لـــدى الطفـ

الهيئة اللبنانية لعلوم التربية
العلــــم والثقـافــــة والتربيــــة) 2005( -

،الدار البيضاء،مطبعة النجاح  
ـــل المغربـــي،  ) 2007( - مظـــاهر نمـــو الـــوعي باالزدواجيـــة اللغويـــة عنـــد الطفـ

الكويت، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، مشـرو 
2004الموسمية  

الوعي الفونولـوجي  وتعلـم القـراءة باألمازيغيـة، المعهـد الملكـي  ) 2007(  -
للثقـافة األمازيغية  
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