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الفضاء االفتراض يّ  والتعليمي فيالنشاط التربوي 
ّعناصر للنقاش : خالل فترة الجائحّة

(1) مصطفى مجاهدي
 ّ

ّ  مةمقد 

التربوي والتعليمي   النشاط  الرقمي لتجاوز التعثر الذي مس  اللجوء إلى  لقي موضوع 

خالل الجائحة اهتماما مرحليا ملحا. عطلت الجائحة هذا النشاط مثلما عطلت مختلف  

جوانب الحياة اليومية ليس في بلدنا فقط، بل في مختلف بلدان العالم. يقتض ي منا هذا  

لتي اعترضت استعمال الرقمي واالفتراض ي بشكل سلس  الوضع التوقف أمام الحواجز ا

تصل   انعكاسات  للجائحة  يكون  أن  دون  والتعليم  التربية  نشاط  مواصلة  إلى   يفض ي 

إلى حد تعطيل النشاط بشكل كلي. يستوجب فهم طبيعة هذه الحواجز، الوقوف أمام  

سج التي  تلك  بمعنى  سياقية،  بمالحظات  األولى  تتعلق  املعطيات.  من  لناها  نوعين 

بمسار   فلها صلة  الثانية  أما  علينا".  تأثيرها  تواصل فرض  الجائحة  دامت  ما  "ونسجلها 

الجزائر   في  والجماعات  األفراد  بين  التداول  مجال  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيات  ولوج 

بشكل عام ودخول هذه التكنولوجيات إلى ممارسات التعليمية في فضاء املدرسة وفضاء  

 القسم بشكل خاص. 

من مكونات العملية التربوية والتعليمية    ام تهدد الجائحة في حقيقة األمر "إال واحدل

)األستاذ، املتعلم، املفتش...(، فال صلة لها بكل املكونات األخرى: ال بالكتاب    وهو اإلنسان 

. نقصد بذلك أن الجائحة لم تعطل نشاط التربية  ااملدرس ي وال باملنهاج وال بالبيداغوجي

وثقافي   اجتماعي  معاش  لنمط  تعطيلها  نتيجة  ذلك  كان  وإنما  مباشر،  بشكل  والتعليم 

 
 ، وهران، الجزائر.31000مركز البحث في االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، ، مدير البحث (1) 
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كبت عليه العملية التربوية والتعليمية وأضحت رهينة له. توقف التعليم ألنه مشروط  ر  

مان )الوقت الفعلي العملية  الفعلي في املكان )املدرسة القسم، املخبر...( وفي الز بالحضور 

إال ضمن هذين الشرطين. توقف التعليم الحضوري  نمط    تحقق ي  فال   ،للتواصلية اآلنية(

التربوي والتعليمي املباشر الذي    النشاط  التواصل االجتماعي  ألنه سجين تقليديا لنمط 

الفعلي الحضور  التواصلية يقتض ي  العملية  تنقال    لطرفي  يقتض ي  الفاعل  الذي  تفاداه 

للعدوى  في ظل  .  تجنبا  الحاجة  يلبي  الذي كان  للمعاش  التقليدي  الشكل  تعطل  عندما 

ظروف معيشية عادية تعطلت معه باقي األنشطة املرهونة بوجوده ومنها نشاط التربية  

 والتعليم.  

واألولياء   املتعلمين  لدى  الرؤية  في  وضحالة  قلق  إلى  املفاجئ  التوقف  هذا  أدى 

ومختلف العاملين في قطاع التربية والتعليم. حرك تغير املعطيات بفعل الجائحة وعجل  

يكون   أن  دون  والتعليمي  التربوي  النشاط  استمرارية  يضمن  الذي  البديل  في  التفكير 

عليها.   بدا  التي  بالصورة  األساتذة  التعطل  مجموعة من  مبادرات  من خالل  ذلك  يظهر 

من   سوى  ممكنا  تجسيدها  يكن  لم  حلول  إليجاد  منهم  سعيا  القطاع  على  واملشرفين 

خالل التعليم عن البعد. برزت بذلك وفي خضم هذا الوضع أهمية وسائل اإلعالم )على  

و أمعنا النظر  رأسها التلفزيون( ووسائل االتصال السيما منصات التواصل االجتماعي. ل

قليال لالحظنا أن هذه اإلرادة سعت إلى تحرير النمط التربوي والتعليمي من نمط املعاش  

يالحظ   أن  للمسألة  املتتبع  يستطيع  له.  يرتهن  وال  الطريق  مواصلة  من  يتمكن   حتى 

ليس لنقص    -على األقل بالشكل الكافي للتجسيد عمليا    -أن هذا البديل لم يكن جاهزا  

،  مهما توافر العديد من نقاط القوةف .اإلرادة في تجسيده، بل يرجع ذلك ألسباب متعددة

نقاط ضعف يقتض ي األمر دراستها بغرض تداركها. يجب أن ننوه من جانب  أيضا    فهناك 

يم ال يزال موضوعا جديدا  علالتي واالفتراض ي في مجال التربية و آخر أن استعمال الرقم

ة لبعض املختصين في هذا املجال  النقاش في حيثياته لم يخرج من الدائرة الضيقنسبيا و 

لم تكن هناك وضعيات  نه لم تكن هناك ضرورات تفرضه، و لم يلق الصدى الكافي أل و 

املساهمة   في هذه  األمثل. سنحاول  الحل  ليكون  الجائحة" ترشحه  "مثل  نفسها  فرضت 

العاماملتوا  خالل    االفتراض يالذي برزت فيه مبادرات الرقمي و   ضعة أن نتناول السياق 

 فترة الجائحة. 
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 التكنولوجيات الحديثةّ استعمال: تملك ّو الجزائرّيالشباب 

عندما يفكر اإلنسان في وضع أي خطة عمل أو برنامج، فالنقطة األولى التي تتبادر إلى  

في تقدير مدى   تتمثل  املقترح. فإذا  ذهنه  البرنامج  أو  بالخطة  استجابة الفاعل املقصود 

أننا نفكر مباشرة   في منظومة رقمية ال شك  التربية والتعليم  إدراج نشاط  في  كنا نفكر 

هذه   واستعمال  تملك  في  مندمجون  بالعملية  املعنيون  الشباب  هؤالء  كان  إذا  فيما 

نتساءل و   التكنولوجيات.  والوسائل  التكنولوجيات  تعدد  أمام   تنوعها،  أيضا، 

عن املنصات التي تجلبهم أكثر من غيرها لتكون الطريق األقرب للوصول إليهم. اشتغلنا  

خالل الفترة التي سبقت الجائحة على اإلحصائيات التي توفرها العديد من الجهات فيما  

ومنصات التواصل  املختلفة  قع  يخص استعماالت الجزائريين السيما الشباب منهم للموا

حول   العربي  التقرير  معطيات  يخص  فيما  فقط  العمل  حصرنا  وإذا  االجتماعي. 

بين   ما  البياني    وصغناهالخصناها    والتي )   2017و  2011استعماالت املنصات  الرسم  في 

االرتفاع الكبير في أرقام مستعملي فيسبوك من الشباب الجزائري    ذلكاملوالي( لتضح لنا  

نشاط هذه  سنة. استمر متوسط سن الشباب املنخرط في   29-15ا الفئة العمرية  السيم

ا  املنصات أواسط  منذ  تدريجيا  النزول  و في  الجديد  القرن  من  األولى  افدت  تو لعشرية 

و  املراهقين  من  هائلة  تزامن  أعداد  التي  االجتماعي  التواصل  على منصات  األطفال  حتى 

 املشاركة عن بعد. تتيحه من إمكانيات الولوج و  تشارها مع موجة الهواتف الذكية وما ان

املشاركة عن بعد حكرا على فئة الذكور مثلما كان عليه الوضع  لم يعد هذا الولوج و 

 
 
ن مجيء الهواتف الذكية وإمكانية الربط عن طريق  خالل مرحلة "مقاهي االنترنيت". مك

متسا بوتيرة  االنخراط  من  الفتيات  الرابع  والجيل  الثالث  الرقمي  الجيل  العالم  في  رعة 

 دون الحاجة للذهاب إلى مقهى االنترنيت الذي كان فضاء ذكوريا بامتياز. 

أن   بالضرورة  يعني  ال  األرقام  خالل  من  يظهر  الذي  الشباب  لدى  االستعداد  هذا 

التعليم. ال تزال هذه االستعماالت خاضعة  م تنصب على ما له صلة بالتربية و استعماالته

حكمها منذ دخول االنترنت للجزائر. فقد ارتبطت هذه منذ تلك السنوات  للمنطق الذي  

بالترفيه والبحث عن التعارف وبناء عالقة الصداقة مع البعيد جغرافيا وظهرت كذلك  

التي حدثت في الجزائر استعماالت سياسية تستجيب ملتطلبات ظرفية.    بحكم التغيرات 

  التعليم لسبب عدم القدرة لالنتقال بية و ستعماالت لتغطي الحاجة للتر لم تمتد هذه اال 

 بها بناء على خطة واضحة املعالم. 
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ّ( 2017-2011): تزايد أعداد مستعملي فيسبوك في الجزائر  1 الشكّل

   MBR School of Government, Social Media in the ArabWorld reports, Dubai, United Arab Emirates  : املصدر

 . https://arabsocialmediareport.com  على الرابط: 

ّفي عصر الرقمي واالفتراض ّي املدرسة الجزائرية

موضوع و   كان  التربية  مجال  في  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيات  التعليم  استعماالت 

كان التفكير فيه  نطقها على املجتمع بسنين عديدة و م  تفرض الجائحةمطروحا قبل أن  

ملواجهة   و ليس  اإلنسانية،  فاجئت  التي  دون  الجائحة  تحول  التي  الفوارق  لسد  إنما 

للجميع التعليم  مبدأ  من   تحقيق  حق  األساسيةبوصفه  اإلنسان  يتجلى    حقوق  مثلما 

يقوم ذلك على مبدأ مفاده أن توافر    .1ذلك من خالل املؤشرات التي اقترحتها اليونسكو 

يتيحه أي    تكنولوجيات الحديثة لدى املتعلمين من شأنه أن يسد الفوارق من خالل ما

تعليمي إمكانيات  نظام  و   من  امللفات  إلى  والولوج  الحواسيب  على  الدالستعمال  روس 

يمثل ذلك حضورا افتراضيا يكون في حد أدنى تعويض عند استحالة الحضور  املواقع و 

طفال  أل قترحة ملعالجة عدم االلتحاق امن الحلول امل  اكان ذلك باألساس واحد  املباشر. 

  بناء   النظرة للمؤشرات سنة(. تطورت    16)  قانونيدرسة أو التخلي عنها قبل السن البامل

الدوريةعلى   لالتصاالت  التقارير  الدولي  االتحاد  يصدرها  مؤشراته  2التي  تندرج  الذي   ، 

املستدامة. التنمية  احتساب  املؤشر   يهتم  في  تو   هذا  التكنولوجيات،  بمدى  ظيف 

 
1 Unesco- Institut de statistiques. (2010). Guide de mesure pour l’intégration des technologies 

de l’information et de la communication (TIC) en éducation. Montréal, Québec. Canada. 
عن   2 املعلومات  من  املعلومات    االطالع  Indice de Développement des TICs IDIمؤشر  ملزيد   على 

 https://www.itu.int/ar  الرسمي: في املوقع

https://arabsocialmediareport.com/


 عناصر للنقاّش ّ: النشاط التربوي والتعليمي في الفضاء االفتراض ي خالل فترة الجائحة

55 

م    الكفاءة فياالستعماالت و 
 
تعليم  االتصال في البما في ذلك تكنولوجيات اإلعالم و التحك

الرابع  و  الهدف  مؤشرات  ضمن  أيضا  ستظهر  التنميةمن  التي  املستدامة    مؤشرات 

التابع 3( 4.4.2و 4.4.1  )املؤشرينبالتربية    والخاص  للتربية  العربي  أعد املرصد  نظمة  للم   . 

أيضا   السابقة  السنوات  في  والعلوم  وللثقافة  للتربية  عدة    ااستبيانالعربية  يحمل 

التعليم  مؤشرات لقياس مدى توافر  التكنولوجيات الحديثة في  )بذلك فكل  واستخدام 

مجهود يهدف إلى توفير هذه الوسائل مثل تدوين الدروس على املواقع، توفير األقراص...  

 يقرأ في هذا االتجاه(. 

التطور   مسار  إلى  األول  يحيل  مسارين.  في  املوضوع  هذا  بخصوص  الجزائر  عملت 

للتعليم الوطني  الديوان  الرقمي  والتكوين  ،  الذي عرفه  املسار  إلى  تحول  الذي  بعد  عن 

د على املحتويات الورقية. يضعنا  اعتم باال ألولى  ا  بعد أن كان يعمل منذ سنوات إنشائه

مؤسسات   تزويد  والسيما  الوطنية  التربية  قطاع  عرفه  الذي  التطور  في  الثاني  املسار 

و   التعليم املتوسط  اإلعال االبتدائي،  تجهيزات  بمختلف  املخابر  الثانوي  وربط  اآللي  م 

 بشبكة االنترنت.

تناول املوضوع من خالل هذين املحورين سيبين مسألتين ترتبطان تقليديا باملقاربة  

االتصال في أي مجال من املجاالت. تهتم  التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و   التي تهتم بزرع 

ا  مجاالت الحياة كم  األولى بالجانب الكمي أي كلما وفرت الجهات املشرفة على مجال من  

إلىفإن ذلك سيفض ي    ،معتبرا من الوسائل التكنولوجية نتائج ايجابية تظهر    بالضرورة 

  ، خالل االنتقال إلى ممارسات عصرية ومتطورة. يحكم هذا التوجه  األداء منن  في تحس  

رو   الذي  الكنديةالتصور  )املدرسة  التكنولوجية  الحتمية  نظرية  له  رأسها    جت  وعلى 

  تتميز التي كانت تربط النتائج التي تحدثها أي تكنولوجيا باملزايا التي   4( مارشال ماكلوهان

. لم يولي رواد هذا  والجماعاتدخلت حيز التداول بين األفراد  بها الوسيلة التي اخترعت و 

ا أفراد املجتمع على هذه الوسائل  التي سيضفيها  أهمية كبيرة لالستعماالت  لتي  التوجه 

  عتقد السوسيولوجية )مدرسة برمينغهام(.  ا  رواد الحتميةبين أيديهم. هذا ما ركز عليه  
 

والثقافة   3 والعلم  للتربية  املتحدة  األمم  الهدف    دليل:  .(2017)  منظمة  تفصيلي.  للتنمية    4عرض 
 . 34 .ص ،ED-16/ESC-PCR/GD/1(REV. OCT. 2017) 2030املستدامة، التعليم 

   Seuil.:  Paris .Pour comprendre les médias(1968).  , M.McLuhan  : هذا املوضوع فيينظر   4

Doray, P., & Millerand, F. (2015). Déterminisme technologique. Dans Sciences, technologies 

et  sociétés de A à Z [en ligne]. Montréal : Presses de l’Université de Montréal  (généré le 01 

mai  2019). Disponible sur Internet <http://books.openedition.org/ pum/4280>.  ISBN: 

9782821895621. DOI : 10.4000/books.pum.4280. 
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بها   تمتاز  تقنية  مزايا  في  تكمن  ال  واقع  أي  على  التكنولوجية  التأثرات  دراسة  أن  هؤالء 

تتحدد   الوسيلة.  على  التي سيضفيها هؤالء  باالستعماالت  بل  أيديهم،  بين  التي  الوسيلة 

يحملها   التي  واملشاريع  فيه  ستوضع  الذي  السياق  مقتضيات  ضمن  االستعماالت  هذه 

فتوظيوالجماعاتاألفراد   يحكم  ،  الذي  العام  التوجه  عن  ينفصل  ال  للتكنولوجيا  فهم 

 معاشهم.

ف هذا،  على  اآللي  إبناء  اإلعالم  أجهزة  من  هائل  بعدد  التربوية  املؤسسات  تزويد  ن 

املختبرات   م  باألنترنتووصل  و يبقى  كمية  بمؤشرات  مرتبط  أهميته  ذلك  هما  يعني  ال 

مشكالت حل  أجل  من  التكنولوجيا  لهذه  توظيف     بالضرورة 
 
بالتعل صلة  مات  ذات 

  وبالبيداغوجيا.

التي جمعناها في هذا الرسم  تسمح املعطيات املتوفرة لدينا و   من حيث البعد الكمي،

  باألنترنيت بالوقوف على التطور الذي يعرفه مجال ربط املؤسسات التربوية  ( 02)  البياني

االستعماالت إذا لم تتوفر الوسائل  الذي هو ضروري إذ ال يمكن أصال أن نطرح مسألة  و 

 التكنولوجية. 

ّ
 نترنت في املؤسسات التربويّةتزايد وصل أجهزة املخابر باّل:   2الشكل 

 ، وزارة التربية الوطنية املديرية الفرعية لإلحصائيات ،االستقصاء الشاملمعطيات  : املصدر 

التعليم في الطور املتوسط  كانت مؤسسات   2017 -2016فإلى غاية السنة الدراسية  

و ه الربط  من  قدر  أكبر  تنال  التي  هذه  ي  في  للمؤسسات  الكلي  العدد  مع  ذلك  يتناسب 

ما   مع  باملقارنة  كمية  قفزة  الثانوي  الطور  مؤسسات  تحقق  لم  التعليم.  من  املرحلة 

املتوسط.   الطور  مخابر  الترتيب.    وبقيتسجلته  تتذيل  االبتدائي  التعليم   مؤسسات 

فضاء  إال أن حصر الرقمي في    2020و  2017املعطيات الكمية تطورت ما بين    ال شك أن
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و  األقسام  عن  بعيد  مخبر  مستقل  سمي  بشكل  عليه  لإلشراف  غيره  أو  مهندس   تعيين 

البي التي تمس مختلف املواد و عن باقي املمارسات  ليست  و كأنه مادة مستقلة  داغوجية 

ا مدى  عن  ذلك  يعبر  املواد.  لكل  عابرة  من خالل  ممارسة  الرقمي  يلقاها  التي  لصعوبة 

اآللي في سياق حد   املقاومة. جاء تأسيس مخبر اإلعالم  نتيجة  في فضاء محصور  إبقائه 

املدرسة. يطرح ذلك من وجهة    به  حدود ما ستقبلافق بين ما فرضته التكنولوجيات و تو 

إشكاال  سوسيولوجية     نظر 
 
ت الذي  الوقت  ففي  التربويواضحا،  املؤسسة  فيه  ة  بقي 

القسم،   عن  معزولة  اآللي  اإلعالم  مخابر  معه  والتعليمية  الذكي  هاتفه  املتعلم  بقي  ي 

أمام  و  هنا  نكون  القسم.  لفضاء  اصطحابه  ذلك  في  بما  ذهب  ما  حيثما  عالقة  ينقله 

و  التكنولوجية  مع  الش متباينة  عالقة  تتميز  بالديمومة  استعماالتها.  بالتكنولوجيا  اب 

املؤ و  عالقة  بينما  بما التواصل،  محصورة  بها  التنظيمية    سسة  النصوص  عليها  تمليه 

 الحاجة إلى املحافظة على الوضعية مثلما هي عليه.   و 

ّاالفتراض يّوالتعلم في ظل الرقمي ّ /تصور أولي للتعليم

و   للنشاط بالرقمي  يتصل  فيما  والتعليمي  بثنائية:  التربوي  مباشرة  عالقة  االفتراض ي 

   /تعليم
 
حيل إلى نشاط ينطلق من األستاذ بوصفه  ي  -أي تعليم  –فإذا كان األول    ،متعل

هنا  املعرفة  تحصيل  عملية  تصور  سيكون  املتعلم.  اتجاه  في  للمعارف   باألحرى    مالك 

لدى اتكال  التعلم  التعليم على حساب  منطق  أوجدت سيطرة  األستاذ،    على مسؤولية 

مصيره بالش أن  على  عاتقمسؤوليتقع    التعلمي  ماب  على  التربوية   ته  املؤسسة 

لصالحهم فيما    االفتراض ي   فضاء  ممارستهم الرقمية فيالتعليمية. دفعهم ذلك إلى إبقاء  و 

الفضاءا  قلة  ظل  في  السيما  الترفيه  أهداف  تحقيق  هذا  يخص  تلبي  التي  الرسمية  ت 

و  عنها.الغرض  فضائين   عزوفهم  في  للمسؤوليات"  "تقسيم  املتعلم  لدى  ذلك  يعني 

عليه تقع  و    منفصلين.  أداتي- مسؤولية  ه  ملنطق  و   -وفقا  املدرسة  إلى  دخول  الذهاب 

التعلي من  لالستفادة  ذمة  القسم  على  تبقى  عدمه  من  للكفاءات  تحصيله  بينما  م، 

ال يرى ضرورة أو عالقة لذلك تدفعه الستعمال ما هو متاح لديه بما  املدرسة واألستاذ و 

م  غرضاإلعالم واالتصال لتحقيق  في ذلك تكنولوجيات
 
 .التعل

 أي    -الثاني  يحيل  
 
جمع تحته كل التحفز الذي يعبر  ياملتعلم و   أساسه منطلق  إلى    -  م تعل

املتمدرس   بناءالرغبة    منعنه  وال    في  لحضور الكفاءة  من    يكون  يملكه  )بما  األستاذ 

يس  مساعد  عامل  إال  هنا  الكفاءة معارف(  بناء  املتعلم  على   -  ستعماالتية اال   هل 
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Compétence d’usage   س  بمعنى التي  على  الكفاءات  قدرته  في  مشكالت  تظهر  حل 

امللموس الواقع  في  التي يعيش فيها و حقيقية  البيئة  في  التي  ،  يواجه فيها كل الوضعيات 

اإلشكاالت   طبيعة  مع  متالئمة  حلول  إليجاد  واملعارف  املهارات  تجنيد  منه  تتطلب 

ه.  املطروحة عنهذا  كشفت  الذي  والخلل  الضعف  مكمن  الدولي  و  االختبار  نتائج  ه 

ذلك القصور في تجنيد املعارف  عن  النتائج    شفت ك.  PISAلتقييم مكتسبات املتعلمين  

املتعلمين. لم يعد هناك حديث   لتقديم حلول لوضعيات حقيقية اقترحها االختبار على 

امل الرياضيات، بل عن ثقافة رياضية، فقد يكون  تعلم ملما بكم هائل من املعارف  عن 

قدرة في تجنيد    عن بالضرورة  لكن ذلك ال يعبر  با لقدرة فائقة في حل التمارين و مكتسو 

منه تمكنا   هذه املعارف القتراح حلول لوضعيات معاشة في الواقع. فقد يكون زميله أقل

و  املعارف  استيعاب  من في  تظهر  رياضية  الثقافة  يمتلك  تجنيد    لكن  على  قدرته  خالل 

ما يعرفه لحل وضعية تحتاج إلى مقاربة رياضية. نعتقد أن ملا سبق ذكره عالقة  مهاراته و 

القرن الواحد  بما يصبو إلى ترسيخه املنظور الذي بني عليه ما يعرف ب  وطيدة كفاءات 

 الكفاءات الحياتية واملهنية. والعشرين و 

امل الحاجة  تلك  ذكره  سبق  ما  خالل  من  تربويا  تبرز  الشباب  مع  للتواصل  لحة 

الذي و  االفتراض ي  الفضاء  هذا  عبر  أضحى    تعليميا  حتى  إليه  السباقين    مسكنهم كانوا 

املوجودة. الصعوبات  تجاوز  في  تساعد  حتى  التكنولوجيا  هذه  استغالل  يكمن    بهدف 

النشاط   إلى  تمتد  لجعلها  االستعماالت  من  الجانب  هذا  على  العمل  كيفية  في  التحدي 

التربوي والتعليمي ووضعها في مسار تحقيق معنى "تعلم" الذي يفترض وجود جملة من  

املتعلم  التي  املحفزات   إليها  تجعل  سيحتاج  والتي  كفاءاته  بناء  تجاه  بمسؤوليته   يقتنع 

يرى في املدرسة واألستاذ سوى عامل مساعد على ذلك، فليست    املستقبلية وال في حياته  

.  نفسه  إنما املتعلم د نفسه أمام متطلبات سوق العمل و ال املدرسة وال األستاذ من سيج 

  في بحث مستمر عن مصادر للمعرفة   سيضطر هذا األخير سواء في ظل الجائحة أو بدونها

الكفاءات. سيسمح ذلك تدريجيا بفصل   لبناء هذهاملهارات )تجسيدا ملعنى االستقاللية( و 

  املتمثل في الدفع إلى   "الوظيفي  ونشاطهافضاء فزيائي"  كاملدرسة  ذلك الربط اآللي بين "

لبناء   واملهارات  املعارف  بذلك تجنيد  ستكون  االفتراضية"   الكفاءات".  سبيال    "املدرسة 

للدور  ومكمال  للمدرسة.    داعما  دامت  الوظيفي  ما  االنتقال ضروري  هذا  بدا  وإن  حتى 

ه أن  إال  فرضته،  قد  الوباء  و تجربة  الصعوبات  من  يخلو  ال  املسار  الحذر  ذا  يتطلب 
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ِقبل   من  للنتائج  وتقييم مستمر  متابعة  إلى  تحتاج  التي  العمل على جزئياته  في  الشديد 

 . 5ختصين في البيداغوجيا والرقمنة في كل مراحله م

ّخالصّة

"الجائحة"،   فرضته  الذي  الراهن  بتجاوز  واالفتراض ي  الرقمي  إلى  االنتقال  يسمح   ال 

هو   نبل 
 
يمك طامل  مسار  ال  إشكاالت  حل  من  التربوية  أيضا  املنظومة  منها  عانت  ا 

 التعليمية نسردها في عناصر: و 

الرقمنة وم   التغلب على .1 في األذهان  تصور تقليدي ملعنى  في نموذج رسخته  تمثل 

هذ في  هذه سباقة  كانت  اإلداري.  التسيير  من  انطلقت  التي  النشاط،  التجربة  وبالتالي  ا 

ن مجهود  أي  الرق أضحى  و حو  اإلداري  باملنظور  تملك  ي  الرقمنة  منة  يختزل   الذي 

املحتويات املحتوى   -  في  رقمنة  الرقمي  يختلف  .  أي  في  بالتفكير  يتعلق  عندما  األمر 

و االفتراو  التربوي  النشاط  في  ا  ذلك  قتض ي ي  إذ  مي يالتعلض ي  بتملك  الشكل  لتكنولوجيا 

الشكل الفج،   املحتوى بهذااملراد تحقيقها. عندما نلجأ إلى رقمنة  يتماش ى واألهداف  الذي

يخدم   يخدم  ذلك  فقد  وال  محددة،  بيداغوجيةمجاالت  ويبقينا  وديداكتي  أهداف  كية، 

باملحتوى. املقاربة  سجناء  املحتوى    بالتالي  رقمنة  من  االنتقال  في  هنا  التحدي   يكمن 

 إلى رقمنة الفعل البيداغوجي.

2. ( املحتوى  بناء  يخضع  و ال  اإلعالم  التكنولوجيات  ملنطلق  باستعمال  االتصال( 

املتعلم   تدفع  وضعيات  ينتج  بل  تكديسها،  أجل  من  فياملعارف  البحث  تلف  مخ  إلى 

أ إيجاد  من  يمكنه  عما  إلشكال  املصادر  ومالئمة  ممكنة  حلول  اقتراح  األقل  على  و 

مع  طروح.  م باملقارنة  الوضعيات  لبناء  أوسع  حرية  البصري  السمعي  اإلبداع  يتيح 

يسمح ذلك للمتعلم بتجنيد قدراته إليجاد أو اقتراح حلول لوضعيات  املحتوى املكتوب.  

  يختارها ال يقدم املحتوى حلوال، بل الحلول تأتي من طبيعة املقاربة التي واقعية مقترحة. 

   املطروح. طبيعة السؤال  املتعلم لحل الوضعية والتي يفترض أن تكون متناسبة مع  

 
5 « Le développement de la pédagogie numérique est très récent. A ce stade elle n’est pas 

encore déployée dans tous les établissements car elle questionne et peut inquiéter. Ces 

inquiétudes sont légitimes » . Azwaw  Djebara et Danielle Dubrac, (rapporteurs  au nom de la 

section de l'éducation, de la culture et de la communication) (2015). La pédagogie numérique : 

un défi pour l’enseignement supérieur. Journal officiel de la république française.  Mandature 

2010-2015 – Séance du 24 février 2015. p. 36. https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf 

/Avis/2015/2015_06_pedagogie_numerique.pdf. Site consulté le 06- 06- 2021. 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf%20/Avis/2015/2015_06_pedagogie_numerique.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf%20/Avis/2015/2015_06_pedagogie_numerique.pdf
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تسمح الحبكات املنتجة للوضعيات باملحافظة على مبدأ وحدة الواقع: )قلعة بني  .3

، وتحيط  هندس ي، وهي شكل  جغرافيموقع  ، تتواجد في  تاريخناحماد هي معلم من معالم  

من هذا الواقع    طبيعية تستوجب املحافظة عليها(. يقارب املتعلم جانبا محددا   بيئةبها  

املهارات لبناء كفاءة مقررة في منهاج من  املوحد مجندا في ذلك ما يتناسب من املعارف و 

"  تعلم واقعا يوميا  املناهج أو كفاءة عرضية تسهم في ترسيخها مجموعة مناهج. يعيش امل

إذ   الجموحدا"  إطاره  في  للقيم وليجد  الضيق كل ما يحيل  لمواقف، للرياضيات،  غرافي 

للتاريخ تطرح    ،للهندسة،  مقاطع  مجموعة  من  املشكلة  نفسها  فالحبكة  وبالتالي، 

وضعيات تحتاج إلى تجنيد مهارات ومعارف متناسبة مع املقاربة التي يحتاج إليها ليقدم  

 طلوبة.   حلول املال

تفرض   .4 جائحة  ظل  في  )السيما  ومتواصل  مستمر  حضور  إلى  املتعلم  يحتاج  ال 

الجسماني( واحد،    ،التباعد  آن  في  املتعلمين  كل  مع  للعمل  كذلك  األستاذ  يحتاج   وال 

يمده  الذي  املتسع  بهذا  االستعانة  إطار  في  يستطيع  ضمن    بل  العمل  الرقمي  الحل  به 

من  ذلك    مكنه يأفواج.   التأكد  املطلوبة.من  الكفاءة  من  املتعلم  التحكم    تمكن   يسمح 

منها  التي طاملا عانى  نظام الدوامين  و   مشاكل االكتظاظ   في الحل الرقمي أيضا من تجاوز 

 . التربية الوطنية قطاع

على  .5 يتصفحونه  فيما  أبنائهم  مرافقة  في  األولياء  تقصير  موضوع  أثير  ما  كثيرا 

املنصات، ولكنهم   الدراسة  مختلف  في  أبنائهم  يبدون حرصا شديدا على نجاح  باملقابل 

استعماالت توجيه  فإن  وبالتالي،  املشرفة،  النتائج  على  نحو    وحصولهم  التكنولوجيا 

و  التربية  استعماالت  نشاط  في  أبنائهم  مرافقة  إلى  تدريجيا  األولياء  سيدفع  التعليم 

التلقائ السلوك  ذلك  لديهم  ينشأ  بحيث  الرقمية  ياملنصات  عندما  هذه    دركون ي  أن 

 سبل تحقيق النجاح املنشود. واحدة منالوسائل التكنولوجية 

ال شك أن الخوض في هكذا مشروع سيدفع إلى إعادة تفكير األدوار السيما تلك   .6

 األمر تكوينا منسجما مع طبيعة املستجدات.   ويتطلباملتعلقة باألستاذ، 

والتي   أنواعه  بكافة  "التقييم"  مسألة  إثارة  دون  التصور  هذا  يكتمل  أن  يمكن  ال 

تتحدد باألهداف املرجوة منه وكيفية إدراجها سواء في مسار التعلم أو في نهاية كل مرحلة  

 من مراحل التعليم.   
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