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:ملخص البحث
يعــد هــذا البحــث محاولــة الســتقراء وفهــم تحــوالت
ســياقات التعلــم والتعليــم فــي ظــل ثــورة تكنولوجيــا اإلعــام
 والســعي لتبيــان أن إدماج هــذه التكنولوجيات،والمعلومــات
 يتجــه نحــو ميــاد ثــورة،فــي منظومــة التربيــة والتعليــم
 والوقــوف علــى.تعليميــة جديــدة فــي العصــر الرقمــي الحالــي
واقــع إدمــاج هــذه التكنولوجيــات فــي المنظومــة التعليميــة
 وآثــار ذلــك علــى تحســين مدخــات ومخرجــات،المغربيــة
.الســيرورة التعليميــة التعلميــة
 ســياقات- تكنولوجيات اإلعالم واالتصال:الكلمــات المفتاحيــة
. تحســين- الثورة الرقمية- العصــر الرقمــي-التعليــم والتعلــم

Abstract:
This research is an attempt to extrapolate and understand
the transformation in learning and education contexts
in light of the media and information technology
revolution, and strive to show that the integration
of these technologies into the education system
is heading towards the birth of a new educational
revolution in the current digital age. Also, finding out
the reality of integrating these technologies into the
Moroccan educational system, and its improving the
educational learning process inputs and outputs.
Key words: Information and Communication
Technology, Teaching and Learning Contexts, Digital
Age, Digital Revolution, improving.
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القضايــا الشــائكة التــي يجــب التفكيــر فيهــا ،خاصــة
أن أنمــاط وتقنيــات التربيــة والتعليــم التقليديــة

تشــهد األلفيــة الثالثــة مــن تاريــخ
البشــرية تحــوالت جذريــة وعميقــة
لبنيــة الوجــود الكلــي لإلنســان ،وأبــرز
هــذه التحــوالت مــا بــات يُعــرف بالثــورة
الرقميــة ،التــي غيــرت وعينــا بذواتنــا
وعالقاتنــا باآلخريــن والعالــم ،وأصبحــت
تحكــم كل أفعالنــا وســلوكنا فــي شــتى
المجــاالت .فقــد أحدثــت تصدعــات فــي
إدراكاتنــا وقيمنــا ومشــاعرنا ،وعالقاتنــا
االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة،
بــل وبنائنــا العضــوي الفيزيولوجــي
وغيــر ذلــك .وإذا كانــت هــذه الثــورة لــم
تســتثن أي جانــب مــن حيــاة اإلنســان،
ِ
فــإن منظومــة التربيــة والتعليم ليســت
بمعــزل عــن ذلــك ،فميــدان التعليــم
اآلن يعرف تغيرات ليســت كســابقاتها
التــي وقعــت عليــه عبــر التاريــخ.
ولمــا كان األمــر كذلــك فــإن قضايــا التربيــة
والتعليــم ،فــي العصــر الرقمــي ،صــارت مــن

هــي اآلن مســتهلكة ومتجــاوزة فــي ظــل بدائــل
جديــدة يقدمهــا التطــور التقنــي الحالــي ،وهــو مــا
ســيقلب كل نماذجنــا التربويــة والتعليميــة مــن
عالقــات ومقاربــات وبرامــج ومناهــج وتقنيــات
ومعــارف ومرتكــزات وغيرهــا مــن المفاهيــم
والعلــوم واألنســاق البيداغوجيــة.

أولًا:
الطرح اإلشكالي والمنهجي
للبحث:
 -1أهمية البحث:
تتجلــى أهميــة هــذا البحــث فــي تناولــه
لموضــوع تحــول ســياقات التعليــم والتعلــم فــي
العصــر الرقمــي ،مــن خــال توقفــه عنــد أبــرز هــذه
التحــوالت فــي ظــل موجــة الثــورة الرقميــة ومــا
أحدثتــه وتحدثــه مــن إبــداالت جذريــة علــى كافــة
األصعــدة ،مــن خــال الكشــف عــن اإلشــكاالت
التــي تطرحهــا عمليــة إدمــاج تكنولوجيــات اإلعــام
والتواصــل فــي النســق التربــوي والتعليمــي خاصــة
المغربــي ،إضافــة إلــى اســتقراء أثرهــا االيجابــي فــي
الرفــع مــن جــودة ومردوديــة التعليــم.

 -2إشكالية البحث:
نظــ ًر ا لألهميــة التــي صــارت تضطلــع بهــا
تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال في مجــال التعليم،
ســيتركز بحثنــا علــى اســتقراء وتبيــان التحــوالت

 يبرغملا يوبرتلا ماظنلا :يمقرلا رصعلا يف ملعتلاو ميلعتلا تاقايس تالوحت
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واالنقالبــات التــي أحدثتهــا هــذه التكنولوجيــات

z zالوقــوف علــى ممكنــات وعوائــق إدمــاج هــذه

علــى التعليــم ،وإمكانيــة أن تــؤدي إلــى ثــورة تربويــة

التكنولوجيــات فــي المدرســة والجامعــة.

وتعليميــة جديــدة ،تنقــل الفعــل التعليمــي مــن

z zاستشــراف مســتقبل التربيــة والتعليــم فــي

الفضــاء الواقعــي إلــى الرقمــي االفتراضــي ،مــع إبراز
أثــر هــذه التحــوالت علــى بنيــة المناهــج والوســائل
والنظريــات والمحتــوى المعرفــي وأدوات التقييــم،
وآفــاق التكويــن والتشــغيل.

 – 4منهج البحث:
لتحقيــق رهــان هــذا البحــث ســنعمل علــى

ويمكــن صياغــة اإلشــكالية الموجهــة للبحــث
كاآلتــي:

ّ
اتبــاع منهــج وصفــي تحليلــي ،نحلــل عــن طريقــه
وقــع الثــورة الرقميــة علــى ســياقات التعليــم

مــا هــي أهــم تحــوالت ســياق التعليــم والتعلــم
فــي العصــر الرقمــي؟

إلــى االفتراضــي؟ ومــا هــي ممكنــات وعوائــق هــذا
التعليــم الرقمــي االفتراضــي؟ ولمــاذا أصبــح مــن
المفــروض التفكيــر فــي مفاهيــم ونظريــات وعلــوم
ومقاربــات جديــدة تالئــم هــذا النمــط الجديــد مــن
التعليــم والتعلــم؟ ومــا موقــع منظومــة التربيــة
والتعليــم والتكويــن المغربيــة مــن ذلــك؟

ثانيًا:
تعاقب الثورات ،لوحة
المفاتيح تثور على «القلم»:
منــذ اختــراع اإلنســان للكتابــة واالنتقــال
أساســا علــى
مــن الثقافــة الشــفهية المرتكــزة
ً
 3000ســنة قبــل الميــاد ،عرفــت البشــرية تحــوالت
علــى مســتوى عمليــة التواصــل والكتابــة والقــراءة

تروم هذه الدراسة تحقيق ما يلي:
تكنولوجيــات

والعوائــق التــي تعتــرض ذلــك.

الذاكــرة الشــخصية والجماعيــة ،أي حوالــي  4000أو

 – 3أهداف البحث:

ونقــل المعلومــات واألحــداث والعالقــة مــع
اإلعــام

والتواصــل علــى ســياق التعليــم والتعلــم.
z zتحليــل نتائــج إدماجهــا بالمدرســة المغربيــة
علــى تجويــد الممارســة التربويــة والتعليميــة
المغربيــة.

إدمــاج تكنولوجيــات اإلعــام والتواصــل بالمدرســة
هــذه التقنيــات الجديــدة بالمدرســة والجامعــة

كيــف أصبــح التعليــم ينتقــل مــن الواقعــي

تأثيــرات

والتعلــم ،واســتقراء وفهــم واقــع ورهانــات
المغربيــة ،ومســاءلة مــدى تبيــيء وتوطيــن

ويمكن أن تتفرع عنها األسئلة اآلتية:

z zتحليــل

ظــل الثــورة الرقميــة للعصــر الحالــي.

الزمــان والمــكان وبيــن األجيــال.
لقــد كان حــدث اختــراع الكتابــة أول ثــورة تواصليــة
فــي التاريــخ اإلنســاني ،مكنــت مــن تحريــر ذاكــرة
اإلنســان مــن ثقــل حفــظ المعلومــة ،كمــا بيــن عالــم
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االجتمــاع الفرنســي «ريمــي ريفيــل»((( معتمــدً ا علــى

بذواتنــا والــذوات األخــرى وبالزمــان والمــكان

أعمــال بعــض علمــاء األنتروبولوجيــا .فــي حيــن حدثت

والواقــع عمومً ــا.

الثــورة الثانيــة خــال القــرن الثالــث بعــد الميــاد بعــد
أن تــم اعتمــاد الكتابــة والقــراءة علــى المخطــوط
ّ
تصفحهــا والتعليــق عليهــا،
باعتبارهــا وثيقــة يمكــن
وبعــد ذلــك وبحوالــي اثنــا عشــر قر ًنــا سيشــهد
التاريــخ اإلنســاني ثــورة ثالثــة مــع اختــراع المطبعــة
مــن قبــل غوتنبــرغ حوالــي  1450ميالديــة ،رغــم أن
بعــض الدراســات أشــارت إلــى أن الصينييــن كانــت
لهــم حــروف تســتخدم للطباعــة قبــل هــذا التاريــخ،
واختــراع المطبعــة هــذا كان لــه الفضــل الكبيــر فــي
انتشــار المعلومــة والكتــب علــى نحــو واســع.

وإذا

كانــت

عمليــة

الكتابــة

والقــراءة

والتواصــل قــد مــرت بهــذه األشــكال مــن
الثــورات ،فإنهــا ارتبطــت بالتقنيــة بــدون شــك،
بــدءا بــاألداة ومــرو ًر ا باآللــة وصــو ًلا إلــى عصــر
ً
التكنولوجيــا والمعلوميــات ،ذلــك أن الثــورة
التقنيــة حســب لوتشــيانو فلوريــدي مــرت
مــن تقنيــة مــن الرتبــة األولــى كانــت تتخــذ بنيــة:
طبيعــة – تكنولوجيــا – إنســان ومــن األمثلــة علــى
ذلــك المحــراث والعجلــة والفــأس ،وتقنيــة مــن
الرتبــة الثانيــة وبنيتهــا :تكنولوجيــا – تكنولوجيــا

وســيعرف اإلنســان بعــد هــذه الثــورات

– إنســان ،وتتجلــى فــي الهاتــف والثالجــة وآالت

الثــاث ثــورة رابعــة بدايــة مــن النصــف الثانــي مــن

غســل المالبــس مثـ ًلا ،ثــم تكنولوجيــا مــن الرتبــة

القــرن العشــرين مــع اختــراع جهــاز الحاســوب،

الثالثــة واتخــذت بنيــة :تكنولوجيــا – تكنولوجيــا

ً
ســريعا
وهــي ثــورة مــا انفكــت تعــرف تطــو ًر ا

– تكنولوجيــا وتتحــدد فــي الربوتــات وأجهــزة

ســاعد علــى التواصــل بشــكل غيــر مســبوق وعلــى

تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت((( وكل ثــورة

انتشــار النصــوص والمعلومــات بطريقــة رقميــة

مــن هــذه الثــورات كان لهــا تأثيــر مهــم علــى حيــاة

واســتعماالت جديــدة ومختلفــة؛ إذ ســرعان مــا

اإلنســان وأحدثــت طفــرات نوعيــة فــي بنيــة وعيــه

تحولــت إلــى ثــورة عالميــة مــع اســتعمال الويــب

وعالقتــه بالعالــم والوجــود.

ومحــركات البحــث كـ»غوغــل» فــي بدايــة القــرن
الواحــد والعشــرين ،فخلخلــت كل ســياقات
وأنســاق التواصــل والمعلومــة والكتابــة وغيــر
ذلــك .مولــدة لواقــع مغايــر علــى مختلــف
األصعــدة ،فصــار طغيــان وانتشــار الرقمــي
واالفتراضــي يحــدث إبــداالت جذريــة فــي عالقاتنــا
التواصليــة والمعرفيــة ،وفــي ذاكرتنــا وعالقتنــا
((( ريمــي ريفيــل ،الثــورة الرقميــة ،ثــورة ثقافيــة؟ ،ترجمــة ســعيد
بلمبخــوت ومراجعــة الــزواوي بغــورة ،الكويــت ،عالــم المعرفــة،
المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب (2018م) ،العــدد
 ،462ص ،107 ،106بتصــرف.

وفــي هــذا اإلطــار ،عــرف الوجــود اإلنســاني
ثــورات إبســتمولوجية كبــرى ،ســاعدت علــى
حصــول ثــورات تواصليــة ومعرفيــة أهمهــا الثــورة
الكوبرنيكيــة التــي حولــت النظرة للعالــم المتمركزة
حــول الشــمس إلــى نظــرة جعلــت األرض مركــزا
للكــون ،ثــم الثــورة الدروينيــة مــع تشــالز دارويــن
((( لوتشــيانو فلوريــدي ،الثــورة الرابعــة ،كيــف يعيــد الغــاف
المعلوماتــي تشــكيل الواقــع اإلنســاني ،ترجمــة لــؤي عبــد
المجيــد الســيد ،الكويــت ،عالــم المعرفــة ،المجلــس الوطنــي
للثقافــة والفنــون واآلداب2017( ،م) ،العــدد  ،452ص،55 ،52 ،50
بتصــرف.
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حــول االنتخــاب الطبيعــي وأصــل األنــواع ،فثــورة

المهمــة الرئيســة للقلــم فــإن الشاشــة تســير

الالشــعور مــع ســيغموند فرويــد باعتبارهــا تحــو ًلا

نحــو بدائــل أخــرى للطبــع ،وهكــذا تتربــع الشاشــة

ســيكولوجيا زعــزع اعتقادنــا بذاتنــا بوصفنــا كائ ًنــا

والنــص المتشــعب علــى عــرش التواصــل

عاق ـ ًلا يشــكل الوعــي جوهــر ذاتيتــه ،باإلضافــة إلــى

والمعرفــة فــي العصــر الرقمــي الحالــي ،ويكــون

هــذه الثــورات الثــاث هنــاك ثــورة علــوم األعصــاب

األصبــع هــو الفاعــل الرئيــس فــي اللعبــة ،والــذي

والمعلوميــات واالتصــاالت التــي يشــهدها

علمــا أنــه مــن المتوقــع مســتقب ًلا
يديــر كل شــيء،
ً

واقعنــا المعاصــر ،التــي تكشــف هــي األخــرى عــن

أن تحــل محلــه غمــزة العيــن أو مخاطبــة الشاشــة

رؤى علميــة جديــدة حــول الــذات والكــون.

بالــكالم أو بدائــل أخــرى ،بــل ويتوقــع بعــض

إن هــذا العــرض للثــورات التواصليــة المعرفيــة
والتكنولوجيــة والعلميــة ،يبــرز مــا ينتــج عنهــا

العلمــاء أنــه مــن الممكــن أن تتحــول رحــى اليــد إلــى
شاشــة تعــوض الهواتــف واأللــواح الذكيــة.

مــن تحــوالت عميقــة ومترابطــة فــي مختلــف

وفــي إطــار هــذه الثــورات والتحــوالت الســالفة

الســياقات ذات الصلــة باإلنســان والكــون

الذكــر ،تأتــي مقاربــة التحــول فــي الســياقات

والمعرفــة ،فقــد حــدث تحــول مــن التواصــل

التربويــة والتعليميــة –التعلميــة للعصــر الرقمــي

الشــفهي إلــى الكتابــة بواســطة أداة هــي القلــم

الــذي يطبــع األلفيــة الثالثــة ،حيــث يظهــر الواقــع

واعتمــاد الذاكــرة علــى آليــة لتخزيــن المعلومــات

كيــف أن جميــع الســياقات التعليميــة تعبــر عــن

لألجيــال الالحقــة وهــي المخطوطــات ولفافــات

مــدى عمــق وواقعيــة االنتقــال فــي العمليــة

الــورق ،ثــم التحــول إلــى الكتابــة والكتــب المطبوعــة

التعليميــة التعلميــة مــن الواقعــي إلــى الرقمــي

بواســطة آلــة الطباعــة التــي مكنــت مــن انتشــار

واالفتراضــي ،فـ»نحــن نشــهد هجــرة تاريخيــة غيــر

المعرفــة ودمقرطتهــا نوعً ــا مــا ،فتحــول مــن

مســبوقة تنبــئ ببــزوغ عهــد جديــد ،هجــرة للبشــرية

التواصــل بواســطة الكتــب المطبوعــة إلــى تواصل

مــن فضائهــا النيوتونــي المــادي إلــى األنفوســفير

عــن طريــق تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت

( ((()Infosphèreذاتــه كبيئــة جديــدة لهــا»(((  ،وإذا

(،)Hypertexte

كان هــذا األمــر مــا يــزال فــي بدايتــه علــى جدتــه ،فإنــه

وهــذا مــا يوضــح االنتقــال مــن المخطــوط إلــى

يســير رويــدً ا رويــدً ا نحــو التبلــور والتشــكل والتحقق

الكتــاب الورقــي فالنــص الرقمــي المتشــعب،

النهائــي بوصفــه تجربــة تعليميــة تعلميــة جديــدة.

وظهــور

النــص

المتشــعب

وبعــده االنتقــال مــن القلــم إلــى آلــة الطباعــة ثــم
الشاشــة ،وإذا كان الكتــاب الورقــي قــد أنهــى عصــر
المخطــوط فــإن النــص الرقمــي فــي طريقــه إلــى
إنهــاء الكتــاب الورقــي ،واألمــر ذاتــه مــع القلــم
والمطبعــة والشاشــة ،فالمطبعــة وإن أنهــت

((( األنفوســفير ( :)Infosphèreيــدل علــى البيئــة المعلوماتيــة
برمتهــا التــي تتألــف مــن جميــع الكيانــات المعلوماتيــة،
وخصائصهــا ،وتفاعالتهــا ،وعملياتهــا ،وعالقاتهــا المتبادلــة.
ً
مرادفــا للواقــع عندمــا نفســر الواقــع
وهــو مفهــوم يســتخدم
معلومات ًيــا( .انظــر لوتشــيانو فلوريــدي ،الثــورة الرابعــة ،مرجــع
ســابق ،ص.)67
((( لوتشيانو فلوريدي ،الثورة الرابعة ،مرجع سابق ،ص.131
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ثالثًا:
تحــوالت ســياقات التعليــم
والتعلــم فــي العصــر الرقمــي:

العدد  | 15خريف  2021م

ً
وانطالقــا مــن هــذا ،تدشــن العمليــة التعليمية
ً
ونمطــا
التعلميــة عهــدً ا جديــدً ا ليــس كســابقيه،
ليــس كباقــي األنمــاط التقليديــة ،عهــدً ا أصبــح
ً
ً
والمعــا
ممتعــا
فيــه كل شــيء رقمــي وافتراضــي

إن كل متأمــل لواقــع التعليــم والتعلــم فــي

جذابًــا .إنــه عصــر تغيــر فيــه كل شــيء ،عصــر

العالــم ســيالحظ أن هنــاك تحــوالت عميقــة

ســمته الســرعة والوفــرة وســهولة بلــوغ المعرفــة

تشــهدها جميــع ســياقات العمليــة التربويــة

وتحقيــق فــرص التعليــم والتعلــم الذاتــي ،وامتــاك

والتعليمية-التعلميــة ،مســت معظــم الوســائل

مفاتيــح التكويــن والتشــغيل والتنميــة واالنفتــاح

والمحتــوى

علــى التجــارب العالميــة الكونيــة ،مــن خــال اإلبحــار

والتقنيــات

والبرامــج

والمناهــج

والحوامــل الديداكتيكيــة؛ إذ بــد ًلا مــن الســبورة
الخشــبية والبيضــاء تســتعمل الســبورة الرقميــة
التفاعليــة ،وعــوض الكتــاب المدرســي الورقــي
أو الحقيبــة التربويــة التقليديــة هنــاك الكتــاب
المدرســي الرقمــي أو الحقيبــة الرقميــة ،ثــم بد ًلا من
الــدروس المتزامنــة هنــاك الــدروس عــن بعــد عبــر
المنصــات التعليمــة االلكترونيــة .كما أن الهندســة
البيداغوجيــة التقليديــة أصبــح اآلن يســتعاض
عنهــا بطــرق ومناهــج بيداغوجيــة رقميــة تعتمــد
علــى مــا تتيحــه تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
مــن فــرص متنوعــة ،والشــأن ذاتــه فــي عمليــة
التقييــم والمضاميــن المعرفيــة وفضــاءات التعلم
والعالقــات بيــن الفاعليــن فــي العمليــة التعليميــة
واألنســاق والثقافــة المدرســية ،فــكل ســياقات
التعلــم يبــدو أنهــا تهاجــر الواقــع المــادي الفيزيائــي
نحــو الرقمــي االفتراضــي ،لمــا يغــري بــه مــن
إمكانــات ذات فعاليــة قويــة وتفاعليــة جذابــة وحرية
للفعــل واالختيــار ،وكذلــك مــا يميــزه مــن فوريــة
وســرعة وحركيــة ،ومــن مؤثــرات بصريــة وصوتيــة
وســهولة الولــوج والتحميــل واالستنســاخ والربــط
والقــص والحــذف...

فــي محيطــات مجتمــع الشــبكة المعلوماتيــة.
وفــي االتجــاه ذاتــه تبــرز تحــوالت وانقالبــات
فــي إيقاعــات التعلــم ،فــي زمــن التعلــم والبرامــج
التعليميــة ،والحيــاة المدرســية والدعــم التربــوي
والتوجيــه المدرســي .فالزمــن المدرســي المحــدد
والمتزامــن صــار زم ًنــا مفتوحً ــا وغيــر متزامــن
ومحايــث

بالضــرورة

للفصــل

والمؤسســة

فضــاء واقعيًــا ،وبرامــج التعلــم لــم
باعتبــاره
ً
تعــد مــن الكثافــة والمميــزات التــي كانــت عليهــا،
ويمكــن تصفحهــا ومطالعتهــا علــى الروابــط
والمواقــع الخاصــة فــي كل مــكان وزمــان ،وكذلــك
األمــر بالنســبة لعمليــة الدعــم والتوجيــه التربوييــن،
فيمكــن التفاعــل معهــا ومتابعتهــا عــن بعــد
مــن وراء الشاشــة وعبــر المنصــات االلكترونيــة
المعــدة لهــذا الغــرض وبجــودة عاليــة وميــزات
نوعيــة .ويمكــن لهــذه األجهزة االلكترونيــة الحديثة
كذلــك أن تســتثمر فــي كافــة أنشــطة الحيــاة
المدرســية ،وأن تســاعد علــى تحفيــز المتعلميــن
علــى االنخــراط الفعــال فيهــا.
وإذا كان األمــر هكــذا ،فقــد وعــت حكومــات
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معظــم دول العالــم أهميــة تكنولوجيــات اإلعــام

والجامعــة اإللكترونيــة ،وتتوخــى منــه إحــداث بنيــة

واالتصــال وســعت جاهــدة إلــى اســتثمارها

ثريــة لتعليــم العلــوم والرياضيــات ،وتوفيــر منهــاج

فــي مياديــن اإلدارة وتدبيــر القطاعــات العامــة

متعــدد الوســائط (ميلتيميديــا) يغطــي مجــال

والخاصــة ،وجعلــت التعليــم والتعلــم اإللكترونــي

تلــك العلــوم ،وتكويــن طاقــم مــدرب علــى إنتــاج

عبــر الشــبكة آليــة مــن اآلليــات المتاحــة التــي يمكنها

الوســائط واســتخدام الوحــدات التعليميــة(((.

أن تحــل عــن طريقهــا بعــض المشــكالت فــي هــذا
الميــدان ،قصــد تحســين العــرض التربــوي وضمــان
تكافــؤ الفــرص وتأهيــل الرأســمال البشــري لمهــن
المســتقبل ،وتوطيــن المعرفــة وتجويــد تقنيــات
التعلــم والتعليــم والتشــجيع علــى البحــث واالبتــكار
فــي هــذا الســياق .وبغيــة الوصــول إلــى الفئــات
التــي كانــت محرومــة مــن التعليــم بســبب الظــروف
الجغرافيــة أو االجتماعيــة واالقتصاديــة أو التــي
تعانــي مــن وضعيــة إعاقــة مــا وغيــر ذلــك ،واتخذتــه

ويأتــي اهتمــام الحكومــات ،بالتعليــم عــن طريــق
اعتمــاد تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال ،فــي إطــار
األهــداف اإلنمائيــة الدوليــة لتطويــر سياســات
دمــج تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي
التعليــم التــي وضعتهــا القمــة العالميــة لمجتمــع
المعلومــات ( ،)WSISوأهــداف األلفيــة للتنميــة
( )MDGsوالتعليــم للجميــع ( ،)EFAومنظمــة األمم
المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة (.((()UNESCO

-التعليــم عبــر الشــبكة المعلوماتيــة -حــ ًلا لجميــع

هكــذا ،ومــع هــذا االهتمــام المتزايــد بالتعليــم

العوائــق التــي تحــول دون امتــاك فئــات اجتماعيــة

(اإللكتروني/االفتراضــي) ،بغــض النظــر عــن مــدى

فرصــا للتمــدرس ،زد علــى ذلــك الســعي المســتمر

التأكــد مــن نجاعتــه مــن عدمهــا نظــ ًر ا للنقــاش

نحــو دمقرطــة الرأســمال الثقافــي علــى قــدر مــن

الدائــر بيــن المتحمســين العتمــاده والرافضيــن

المســاواة بيــن الجميــع .وهــذه المشــكالت كلهــا

لذلــك ،فــإن مغرياتــه وجاذبيتــه تدفــع المــدارس

بــدأت تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال تقــدم لهــا

والجامعــات والجهــات الوصيــة عليهــا إلــى القيــام

حلــو ًلا ،وإذا لــم يكــن ذلــك بشــكل كلــي ،فعلــى األقــل

بعمليــات تحديــث شــاملة لســياقات التعليــم

محاولــة التقليــص مــن حدتهــا نوعً ــا مــا .وعلــى

والتعلــم ،بهــدف تطويــر جــودة خدماتهــا التربويــة.

ســبيل المثــال فــي كنــدا «تمثــل تجربــة المدرســة

فقــد أصبحــت توظــف البرامــج المعلوماتيــة

ً
ً
ناجحــة فــي مجــال
مبــادرة
عــن بعــد عبــر الشــبكة

التفاعليــة وأدوات االتصــال والتواصــل الرقمــي

التعليــم التعاونــي الهــادف إلــى فــك عزلــة المــدارس

والمــوارد والمكتبــات الرقميــة ،وتكويــن األطــر

الصغيــرة فــي القــرى النائية»(((؛ كمــا أن دول الخليج
العربــي ،وفــي إطــار إســتراتيجية تطبيــق التعليــم
اإلليكترونــي ،عمــدت إلــى بلــورة مشــروع المدرســة
((( تقريــر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي حــول،
المدرســة ،التكنولوجيــات الجديــدة والرهانــات الثقافيــة،
المملكــة المغربيــة2014( ،م) ،تحــت الرقــم  ،17ص.48

((( عبــد اللطيــف بــن حســين بــن فــرج ،طــرق التدريــس الحديثــة
فــي القــرن الواحــد والعشــرون ،عمــان ،دار المســيرة للنشــر
والتوزيــع2005( ،م) ،ط ،1ص ،26بتصــرف.
((( أنظــر فــي هــذا الصــدد ،دليــل لقيــاس تكنولوجيــا اإلعــام
واالتصــال فــي التعليــم( ،اليونســكو) ،منظمــة األمــم المتحــدة
للتربيــة والتعليــم والثقافــة ،معهــد اليونســكو لإلحصــاء،
(2009م) ،وثيقــة تقنيــة رقــم  ،2ص.12
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لكــي تصبــح مؤهلــة لمواكبــة هــذه المســتجدات،

يمكــن أن يتحقــق دون إدمــاج تكنولوجيــات اإلعــام

كمــا وتعمــل علــى التأصيــل والتقعيــد لعلــوم

واالتصــال ،بحيــث يمكــن القــول إن منظومــات

وبيداغوجيــات رقميــة تتــاءم ونمــط التعليــم

التربيــة والتكويــن تتســم بالنجاعــة؛ ألن مدرســيها

الجديــد ،محاولــة تجــاوز مــا كان ســائدً ا مــن برامــج

أكفــاء» ولهــم مؤهــات وقــدرات فــي اســتثمار

وأدوات وعلــوم وتقنيــات ومفاهيــم تقليديــة فــي

هــذه الوســائل بشــكل فعــال ومثمــر أثنــاء تصريــف

عمليــة التعليــم والتعلــم.

أنشــطة التعلمــات مــع المتعلميــن ،ســواء داخــل

إن هــذه التحــوالت لــم تمــس طــرق وآليــات
ً
وأيضــا
عمليــة التعليــم والتعلــم فقــط ،بــل
«بروفايــل» المتعلــم والمــدرس اليــوم ،واللــذان
تغيــرت نظرتهمــا لكيفيــة امتــاك المعرفــة
وســبل اكتســابها وتوصيلهــا .وإذا كانــا -المتعلــم
والمــدرس -همــا أســاس كل فعــل تعليمي فإنهما
يشــكالن نموذجً ــا جديــدً ا إلنســان العصــر الرقمــي
الــذي عــاش وتعايــش مع واقع الشاشــة ووســائل
االتصــال والتواصــل المعلوماتــي وخبــره ،وطــرأت
عليــه تغيــرات فــي بنيــة الوعــي وطــرق التفكيــر،
والقــدرة علــى التفاعــل الســريع مــع المعلومــات
وتحليــل المعطيــات واألحــداث ،وتمثــل المعرفــة
والمجتمــع والعالــم بطريقــة مغايــرة؛ ألن التقنيــات
«التــي نعيــش معهــا ،فــي حقبــة مــا تحــدد ...طــرق
التجلــي للعالــم فــي الحقبــة ذاتهــا»((( ،بحيــث تدفعنا
إلــى تأســيس رؤيــة بديلــة عــن مجمــل وجودنــا ،وهــذا
يجعــل التغيــر فــي نمــوذج المتعلــم والمــدرس فــي
العصــر الرقمــي تغيـ ًر ا غيــر قابــل لإلنــكار أو التجاهــل

(((

الفضــاء المدرســي أو خارجــه ،وتســهيل عمليــة
التتبــع والتقييــم والمواكبــة الدائمــة؛ ألن المتعلــم
ســيجد نفســه فــي عالقــة مســتمرة مــع مدرســيه
وباقــي المتعلميــن ،ممــا ســيخلق نوعً ــا من الحضور
دائــم االتصــال والتفاعــل المباشــر عبــر وســيط
الشاشــة بيــن مكونــات الفصــل الدراســي بمعنــاه
الجديــد؛ إذ إن مغادرتــه لحجــرة الــدرس «الواقعيــة»
ال تلغــي بقــاءه مرتبطــا باألقســام االفتراضيــة،
وإعــادة الرجــوع للمضاميــن واألنشــطة التعليميــة -
التعلميــة وتحليلهــا ومناقشــتها والتعقيــب عليهــا
رفقــة جماعــة الفصــل عــن بعــد ،بــل وبمفــرده إن
شــاء ذلــك ،وسيســمح لــه هــذا الوضــع التعليمــي
بتنميــة كفايــات وقــدرات معرفيــة خاصــة كالتعلــم
المعتمــد علــى الــذات ،وإثــراء خبراتــه وتوســيع
معارفــه والقــدرة علــى تعلــم التعلــم ،مــن خــال
التحــرر مــن العالقــة البيداغوجيــة العموديــة القائمة
علــى مركزيــة المــدرس ومحوريتــه فــي العمليــة
التعليميــة التعلميــة داخــل األقســام الواقعيــة.

بتا ًتــا .فالمــدرس يظــل عمومً ــا «حجــر الزاويــة

إن كل هذه التحوالت التي حدثت في سياقات

للمنظومــة التربويــة ،وانخراطــه وكفاياتــه لهمــا

العمليــة التربويــة المعاصــرة ،لــم تتوقــف عنــد

الكلمــة الفصــل فــي نجــاح ورش التعليــم الــذي ال

القطيعــة مــع النمــوذج التربــوي الكالســيكي مــن

((( ســتيفان فيــال ،الكينونــة والشاشــة ،كيــف يغيــر الرقمــي
اإلدراك ،ترجمــة :إدريــس كثيــر ومراجعــة بــدر الديــن عرودكــي،
المنامــة ،هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار2018( ،م) ،الطبعــة
األولــى ،ص.110

الناحيــة الماديــة فقــط ،بــل تعــدت ذلك إلــى قطائع
((( المملكــة المغربيــة ،تقريــر المجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي والبيئــي ،مرجــع ســابق ،ص.49
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كبــرى مســت ســيكولوجية المتعلــم وتمثالتــه

أنســاقه أصبــح يتمركــز حــول هــذه الشــبكات

المعرفيــة وعمليــة اإلدراك وبنــاء المعرفــة

والتكنولوجيــات واألجهــزة االلكترونيــة ،وهــذه

واســتثمارها ،بــل وإدراكــه لألنــا فــي عالقتهــا بالغيــر

األخيــرة بدورهــا أدت إلــى إحــداث إبــدالت جوهريــة

والمعرفــة وكــذا الزمــان والمــكان ،وبنيــة الوســائط

فيــه ،تجــاوزت البنيــة الماديــة لمنظومــة التربيــة

خاصــة الشاشــة .وهــذا األمــر ،وبنــاء علــى القــول

والتعليــم ،نحــو إبــداالت فــي بالبنيــة الســيكولوجية

الســالف الذكــر حــول ميــاد «بروفايــل» جديــد

وعمليــة اإلدراك وتمثــل أطــر المعرفــة واآلليــات

للمتعلــم ،ال يمكــن إال أن نؤكــد علــى الحاجــة إلــى

الذهنيــة للتعلــم ،ولألنــا والغيــر والزمــكان كذلــك.

تعميــق التفكيــر فــي ذاتيــة المتعلــم ومــن مختلــف
المداخــل ،زيــادة لفهــم كل التحــوالت التــي وقعــت
عليــه ،حتــى نســتطيع اإلقــرار بنظام تربــوي يتوافق
مــع تطلعــات إنســان «األصبــع الصغيــرة» بتعبيــر
«مشــيل ســار».

ً
رابعا:
موقــع منظومــة التربيــة والتعليم
المغربيــة مــن هــذه التحوالت:
ال تنفصــل منظومــة التربيــة والتعليــم المغربية

يســتنتج ممــا ســبق حجــم التحــوالت التــي

عمــا تعرفــه المنظومــات العالميــة مــن تغيــرات

تمــر بهــا ســياقات التعليــم والتعلــم واألنســاق

فــي هــذا الســياق ،فالتعليــم المغربــي فــي اآلونــة

المدرســية« ،فمــع هــذه الثــورة (الرقميــة) لــن

األخيــرة ومــع بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين،

ً
انطالقــا من
يكــون ممك ًنــا تصــور الفعــل المعرفــي

شــهد مراجعــات كبيــرة فــي ترســانته التشــريعية

النظريــات الكالســيكية للمعرفــة بوصفــه نشـ ً
ـاطا

والتنظيميــة والمؤسســاتية وهيكلتــه اإلداريــة

فرد ًيــا ســيكولوجيا ،فاللجــوء لمعالجــة النصــوص

وتشــبيب مــوارده البشــرية ،علــى الرغــم ممــا

االلكترونيــة أو اســتعمال محــركات البحــث عــادات

يعرفــه مــن إخفاقــات علــى مســتوى الواقــع وعلــى

مســتجدة فــي إطــار أنشــطة معرفيــة تتفاعــل

مســتوى مخرجاتــه .فقــد عمــل المغــرب مــن خــال

مــع األجهــزة والحواســيب االلكترونيــة ،لقــد

الســعي نحــو تعزيــز دوره دوليًــا علــى مســتوى

قــادت عمليــات ترقيــم المعرفــة والمعلومــات

االنخــراط فــي المجتمــع الرقمــي العالمــي لأللفيــة

( )la numérisationإلــى تحســين وتطويــر

الثالثــة ،وتحقيــق توجهاتــه فــي توطيــن إســتراتيجية

الصيــغ القديمــة لتقنيــن المعرفــة ،وإن الطابــع

المغــرب الرقمــي المأمــول فــي أفــق النصــف الثانــي

التفاعلــي للشــبكات الرقميــة يعطــي لمســتعملي

مــن هــذا القــرن ،إلــى القيــام بمراجعــات هامــة فــي

التكنولوجيــات الجديــدة مكانــا لــم يكــن لهــا مــن

منظومــة التربيــة والتكويــن .وتجســد ذلــك فــي

قبــل»( ،((1وأن الفعــل التربــوي والتعليمــي بــكل

ّ
كــم معقــول مــن النصــوص التــي تدعــم وتكــرس

( ((1عبــد الحــق منصــف ،المناهج والتكوينــات ومجتمع المعرفة:
فــي اندمــاج االســتراتيجيات المعرفية واالســتراتيجيات التربوية،
المملكــة المغربيــة ،مجلــة دفاتــر التربيــة والتكويــن ،المجلــس
األعلــى للتعليــم ،العــدد المــزدوج ( ،7/6مــاي 2012م) ،ص.70

الحضــور الفعلــي لتكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال
داخــل المدرســة والجامعــة المغربيــة ،وع ًيــا منــه بأن
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هــذه التكنولوجيــات تعــد المدخــل األســاس الكفيــل

األخــرى أشــارت غيــر مــا مــرة إلــى أهميــة «تعزيــز

ببنــاء مغــرب رقمــي مســتقب ًلا ،وفضــا عــن هــذه

إدمــاج التكنولوجيــات التربويــة فــي النهــوض

النصــوص التشــريعية فإنــه تــم إقــرار مجموعــة

بجــودة

إســتراتيجية

مــن التكوينــات والبرامــج وإحــداث مواقــع الكترونيــة

وطنيــة جديــدة لمواكبــة المســتجدات الرقميــة

ذات صبغــة إداريــة وتربويــة وتعليميــة ،بغــض النظر

واالســتفادة منهــا فــي تطويــر مؤسســات التربيــة

عــن مــدى تفعيــل وفاعليــة كل هــذا علــى مســتوى

والتكويــن والبحــث ،خاصــة علــى مســتوى المناهــج

التنزيــل واألجــرأة والمردوديــة والنجاعــة.

والبرامــج والتكوينــات منــذ المراحــل األولــى مــن

ولقــد تضمــن كل مــن الميثــاق الوطنــي للتربيــة
والتكويــن والرؤية اإلســتراتيجية  2030/2015والقانون
اإلطــار  51.17باعتبــاره أهــم النصــوص التشــريعية
ً
نصوصــا صريحــة حــول إدمــاج
فــي هــذا الســياق،
تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال داخــل منظومــة
التربيــة والتكويــن فــي كل ســياقاتها ومجاالتهــا،
فقــد أكــد الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن فــي
الدعامــة العاشــرة منــه علــى الســعي «لتحقيــق
التوظيــف األمثــل للمــوارد التربويــة ولجلــب أكبــر
فائــدة ممكنــة مــن التكنولوجيــات الحديثــة ،يعتمــد
علــى التكنولوجيــات الجديــدة لإلعــام واالتصــال
وخاصــة فــي مجــال التكويــن المســتمر» داعيًــا
إلــى اســتثمارها فــي «معالجــة بعــض حــاالت
صعوبــات التمــدرس والتكويــن المســتمر بالنظــر
لبعــد المســتفيدين أو عزلتهــم» إضافــة إلــى
«االســتعانة بالتعليــم عــن بعــد فــي مســتوى
اإلعــدادي والثانــوي فــي المناطــق المعزولــة»
مــن أجــل «حــل مشــكلة النــدرة والتوزيــع غيــر
المتســاوي للخزانــات والوثائــق المرجعيــة»(.((1
أمــا الرؤيــة اإلســتراتيجية  2030-2015فهــي

التعلمــات،

وإعــداد

التعليــم بإدمــاج البرمجيــات التربويــة االلكترونيــة
والوســائل التفاعليــة والحوامــل الرقميــة فــي
عمليــة التدريــس وأنشــطة التعلــم والبحــث
واالبتــكار»( ((1غيــر أنــه فــي ســياق ثــان ومــن أجــل
إدمــاج ناجــح لهــذه التكنولوجيــات فــي المدرســة
تحــث الرؤيــة علــى «إعــداد برنامــج وطنــي ،بآجــال
محــددة ،قصــد اســتكمال تجهيــز المؤسســات
التعليميــة والتكوينيــة والجامعيــة بتكنولوجيــات
اإلعــام واالتصــال ،وبالقاعــات متعــددة الوســائط
الســمعية البصريــة ،مــع ربطهــا باإلنترنــت وتزويــد
المكتبــات المدرســية والبنيــات الجامعيــة للتأطيــر
والبحــث ،بــكل المــوارد الرقميــة المفيــدة فــي
تعزيــز التعلــم الذاتــي والبحــث الشــخصي لــدى
المتعلميــن والفاعليــن التربوييــن والباحثيــن»(((1؛
إذ جعلــت مــن «إحــداث مراكــز للمــوارد الرقميــة
علــى المســتوى الجهــوي والمحلــي ،وكــذا
مختبــرات لالبتــكار وإنتــاج هــذه المــوارد وتكويــن
مختصيــن فــي هــذا المجــال»( ((1ضــرورة ملحــة ،مــع
العمــل علــى رقمنــة الكتــاب المدرســي والوثائــق
( ((1المملكــة المغربيــة ،الرؤيــة اإلســتراتيجية للتربيــة والتكوين
 ،2030-2015ص.35
( ((1المرجع نفسه ،ص.58

( ((1المملكــة المغربيــة ،الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن،
الدعامــة العاشــرة1999( ،م) ،ص.38

( ((1المملكــة المغربيــة ،الرؤيــة اإلســتراتيجية للتربيــة
والتكويــن ،مرجــع ســابق ،ص.59

 يبرغملا يوبرتلا ماظنلا :يمقرلا رصعلا يف ملعتلاو ميلعتلا تاقايس تالوحت

التعليميــة ،واعتمــاد مقاربــات بيداغوجيــة فــي
تدبيــر عمليــات التدريــس وأنشــطة التعلــم.
وفــي مــا يخــص القانــون اإلطــار الجديــد 51.17
وتحديــدً ا ضمــن المــادة  03فإنــه يشــير إلــى أن مــن
أهــداف منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي
«تحســين جــودة التعلمــات والتكويــن وتطويــر
الوســائل الالزمــة لتحقيــق ذلــك ،وال ســيما مــن
خــال تكثيــف التعلــم عبــر التكنولوجيــات التربويــة
الحديثــة والرفــع مــن نجاعــة أداء الفاعليــن التربوييــن
والنهــوض بالبحــث التربــوي ،والمراجعــة العميقــة
والمســتمرة

والمنتظمــة

للمناهــج

والبرامــج

والتكوينات»( ((1مشي ًر ا إلى أن تطوير موارد ووسائط
التدريــس يتطلــب «تعزيــز إدمــاج تكنولوجيــات
المعلومــات واالتصــاالت فــي النهــوض بجــودة
التعلمــات وتحســين مردوديتهــا ،بإحــداث مختبــرات
لالبتــكار وإنتــاج المــوارد الرقميــة وتكويــن مختصيــن
فــي هــذا المجــال ،ثــم تنميــة وتطويــر التعلــم عــن بعــد
باعتبــاره مكمــا للتعلــم الحضــوري»( ((1عــن طريــق
رصــد وتعبئــة المــوارد الماليــة الالزمــة لذلــك.
وإذا كانــت النصــوص التشــريعية فــي هــذا المجال
غنيــة باإلشــارات الصريحــة والواضحــة لتفعيــل
إدمــاج تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال والمعلومــات
فــي العمليــة التعليميــة التعلميــة المغربيــة ،فــإن
هــذه النصــوص وازتهــا برامــج وتكوينــات ً
أيضــا مثــل
ً
وأيضــا مواقــع الكترونيــة
برنامــج «جينــي» (،)genie
ومنظومــات للتتبــع والتقويــم مثل منظومة «مســار»
( )massarومواقــع الكترونيــة رســمية (www.men.
( ((1المملكة المغربية ،القانون اإلطار 2019( ،51.17م) ،المادة .03
( ((1المرجع نفسه ،المادة .33
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 )gov.maوبوابــة تعليميــة مثــل «تلميــذ تيــس»
( ) TelmidTiceومســطحة «تيمــز») )Teams

(((1

ممــا

يــدل علــى نمــو الوعــي بأهميــة تبييــئ تكنولوجيــات
اإلعــام والتواصــل فــي التعليــم المغربــي ،والســعي
نحــو بناء مدرســة ذكية ومواكبــة لمجتمع المعلومات
والشــبكية الــذي يســود العالــم؛ إذ توضــح كل هــذه
النصــوص أنــه مــن خــال مــا تتيحــه هــذه التقنيــات مــن
إمكانــات يمكــن تطويــر بيداغوجيــات رقميــة واعتمــاد
وســائل وحوامــل فعالــة تحســن مــن العمليــة
التعليميــة التعلميــة ،كمــا تدعــو -أي النصــوص -إلــى
االســتعانة بالتعليــم عــن بعــد فــي بعــض الحــاالت،
ورقمنــة المــوارد والمضاميــن والوثائــق المرجعيــة،
وخلــق البوابــات االلكترونيــة التعليميــة وتأســيس
مختبــرات إلنتــاج المــوارد وتكويــن متخصصيــن
فــي هــذا المجــال ،ثــم اعتمــاد التكوينــات عــن بعــد
وتشــجيع اإلقبــال علــى اســتعمال هــذه الوســائط
الرقميــة فــي التعلــم والتعليــم والتثقيــف ومحــو األمية
( ((1برنامــج «جينــي» ( :)Genieمخطــط يهــدف إلــى تعميــم
تقنيــات اإلعــام والتواصــل فــي مجــال التعليــم ،أطلقتــه وزارة
التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي فــي شــهر مــارس 2005م،
وهــو أحــد المشــاريع المهيكلــة إلســتراتيجية المغــرب الرقمــي
2031م.
 منظومــة «مســار» ( :)Massarنظــام معلوماتــي الهــدفمنــه تدبيــر نقــط المراقبــة المســتمرة ،كمــا يمكــن المتعلميــن
واألطــر اإلداريــة والتربويــة وأوليــاء أمــور التالميــذ ،مــن اإلطــاع
وتتبــع كل مــا يخــص العمليــة التربويــة ،مــن نقــط وجــداول
الحصــص ولوائــح المتعلميــن ونتائــج االمتحانــات ،وكــذا عمليــة
التوجيــه التربــوي.
 الموقــع اإللكترونــي ( :)www.men.gov.maالموقــع الرســميلــوزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي المغربيــة.
 بوابــة «تلميــذ تيــس» ( :)TelmidTiceمنصــة إليكترونيــة تقــدممــوارد رقميــة ودروس مصنفة حســب األســاك والمســتويات
التعليمــة وكــذا المواد الدراســية.
 مســطحة «تيمــز» (( :Teamsخدمــة تفاعليــة أطلقتهــا وزارةالتربيــة الوطنيــة المغربيــة عبــر منظومــة  Taalim.maالمدمجــة
فــي منظومــة مســار ( ،)Massarالتــي توفــر وظائــف مهمــة
أساســا فــي إحــداث أقســام افتراضيــة تتيــح التواصــل
تتمثــل
ً
المباشــر بيــن األســاتذة والتالميــذ ،وتنظيــم دورات للتعليــم
عــن بعــد ،وتمكــن المتعلميــن مــن المشــاركة والتفاعــل مــع
الــدروس المقدمــة.
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والنهــوض بجــودة التعلمــات والتأهيــل المهنــي ،غيــر

إمــا ألن المــوارد الماليــة المرصــودة لهــذا األمــر

أنــه بعــد مــرور عقديــن مــن الزمــن علــى إعــان الميثــاق

ليســت كافيــة أو أنهــا ال توجــه نحــو الهــدف

الوطنــي للتربيــة والتكويــن ،وعقــد ونيــف علــى بعــض

الحقيقــي لهــا ،وإمــا لغيــاب إســتراتيجية وطنيــة

البرامــج كبرنامــج «جينــي» مث ـ ًلا ،ونصــف العقــد علــى

واضحــة .واألمــر ذاتــه بالنســبة للتكوينــات فــي

ميــاد الرؤيــة اإلســتراتيجية ،فمــا موقــع منظومتنــا

هــذا الميــدان فهــي األخــرى ضعيفــة جــدً ا ،وأن

التعليميــة واقعيــا مــن إدمــاج وتوطيــن تكنولوجيــات

تجهيــز المؤسســات بــاألدوات والمعــدات

اإلعــام واالتصــال؟

التقنيــة لــم يشــمل جميــع المــدارس والجامعات،

يبيــن مــا ســبق ذكــره مــدى األهميــة البالغــة
التــي يوليهــا المشــرع للتعليم الرقمــي االفتراضي
وتكنولوجيــات اإلعــام والتواصــل ،وهــو مــا
يوفــر لــكل الفاعليــن والمتدخليــن فــي الحقــل

وال يتــم وضــع خطــط ،إن علــى المــدى القريــب أو
المتوســط ،الســتبدال المتقــادم منهــا أحيا ًنــا،
باإلضافــة إلــى غيــاب أو ضعــف الربــط باإلنترنــت
داخــل المؤسســات التعليميــة.

التربــوي ســندً ا قو ًيــا وحقيق ًيــا للرفــع مــن إمكانيــة

وفــي مــا يخــص توظيــف هــذه التكنولوجيــات

تكريــس هــذا النمــط مــن التعليــم فــي الســياقات

فــي الممارســة الفصليــة وفــي وتدبيــر أنشــطة

التعليميــة المختلفــة .وإذا كنــا ال نقــول بعمليــة

التعلمــات مــن قبــل المدرســين والمتعلميــن،

مســح الطاولــة وبــأن الواقــع ليــس سـ ً
ـيئا للغايــة

عنــد تنزيــل البرامــج والمقــررات الدراســية،

بشــكل مطلــق ،لوجــود جوانــب مضيئــة ال يمكــن

فــإن ذلــك يعانــي مــن إكراهــات كبيــرة كعــدم

إنكارهــا ،فــإن الواقــع التعليمــي إلدمــاج الوســائط

تملــك غالبيــة المدرســين بــل والمتعلميــن ً
أيضــا

الرقميــة فــي المدرســة/الجامعة المغربيــة حتــى

لهــذه التقنيــات نتيجــة غيــاب التكويــن والتكويــن

اآلن ال زال لــم يصــل إلــى المســتوى المطلــوب(.((1

المســتمر فيهــا ،ناهيــك عــن المقاومــة التــي

( ((1إلدراك أن عمليــة إدمــاج تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال
بالمدرســة/الجامعة المغربيــة ،لــم يبلــغ المســتوى المطلــوب.
يمكــن العــودة إلــى مــا خلصــت إليــه دراســتان أنجزتا حــول عملية
التعليــم عــن بعــد خــال فتــرة توقــف الــدروس الحضوريــة،
فــي األســدس الثانــي مــن الموســم الدراســي  2020/2019بســبب
جائحــة كورونــا ( .Covid19الدراســة األولــى أنجزتهــا األكاديميــة
الجهويــة للتربيــة والتكويــن لجهــة ســوس -ماســة تحــت عنــوان
«دراســة حــول االســتمرارية البيداغوجيــة والتعليــم عــن بعــد»،
شــهر أبريــل  .2020والدراســة الثانيــة أنجزهــا طلبــة مفتشــين
(عمــاد كســمي /حوريــة معــزوز /أمــال منصــوري) تحــت إشــراف
المفتــش التربــوي «الميلــودي بنساســي» ،والدراســة تحــت
عنــوان «ظاهــرة التعليــم عــن بعــد واالســتمرارية البيداغوجيــة
بإقليــم القنيطــرة» ،مركز مفتشــي التعليم بالربــاط .2020 ،وهاتان
الدراســتان وقفتــا عنــد محدوديــة تأثيــر هــذه التكنولوجيــات علــى
ضمــان االســتمرارية البيداغوجيــة خــال جائحــة كورونــا ،كمــا
وقفــت الدراســتان عنــد ضعــف امتــاك األســاتذة والمتعلميــن
لوســائط تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال ،والقــدرة علــى
توظيفهــا فــي العمليــة التعليمــة التعلميــة.

تلقاهــا عمليــة إدمــاج هــذه الوســائط التعليميــة
الرقميــة مــن قبــل بعــض التربوييــن المحافظيــن
الذيــن ال يســتطيعون التعامــل معهــا أو ال
يريــدون اســتبدال الطــرق التعليميــة التقليديــة
التــي ألفوهــا بالطــرق والبيداغوجيــات الجديــدة.
وقــد كشــفت أزمــة التوقــف عــن الــدروس
الحضوريــة بســبب جائحــة كورونــا ( )19-covidمؤخ ـ ًر ا
عــن مــدى هشاشــة بنيــة تكنولوجيــات اإلعــام
واالتصــال فــي التعليــم المغربــي ،إن علــى صعيــد
البنيــة الماديــة مــن حيــث التجهيــزات والوســائل

 يبرغملا يوبرتلا ماظنلا :يمقرلا رصعلا يف ملعتلاو ميلعتلا تاقايس تالوحت
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واألدوات االلكترونيــة مــن حواســيب وألــواح وهواتف

تتــاءم وهــذه المســتجدات ،وتوجيــه التعليــم

ذكيــة وربــط باإلنترنــت ،أو علــى مســتوى بنيــة التكوين

نحــو إكســاب المتعلميــن قــدرات وكفايــات

والتأطيــر فــي هــذا الجانــب للمــوارد البشــرية .فعلــى

ومهــارات تؤهلهــم لالندمــاج فــي الواقــع

الرغــم ممــا بدلتــه الــوزارة مــن جهــد خــال األزمــة

السوســيو مهنــي للمســتقبل .والتركيــز علــى

المذكــورة ،لضمــان االســتمرارية البيداغوجيــة مــن

أهميــة التعليــم والتعلــم الذاتــي والتعلــم مــدى

خــال اعتمــاد التعليــم عــن بعــد بديــا عــن التعليــم

الحيــاة واالنخــراط فــي إنتــاج المعرفــة واالبتــكار،

الحضــوري ،إال أن التجربــة لــم تبلــغ النتائــج المرغوبــة

وتشــجيع كل الفاعليــن التربوييــن علــى إغنــاء

منهــا .وذلــك ليــس راجــع إلــى غيــاب إجــراءات فعليــة

تجاربهــم وخبراتهــم فــي هــذا الميــدان مــن حيــث

بــل إلــى عــدم وجــود أرضيــة صلبــة مســاعدة من قبل.

األســلوب والمحتــوى .ومــن «األمــور التــي يلــزم

والنتيجــة هــي حصــر مواضيــع امتحانــات المتعلميــن

مراعاتهــا (كذلــك) عنــد اعتمــاد أيــة إســتراتيجية

للبكالوريــا فــي الــدروس المنجــزة حضوريــا وإقــرار

إلدمــاج تكنولوجيــات اإلعــام والتواصــل فــي

نجــاح كل التالميــذ فــي باقــي المســتويات األخــرى،

التدريــس والتعلــم ،هــو أال تحظــى التجهيــزات

اســتنادا إلــى نقــط االمتحانــات والمراقبة المســتمرة

باالهتمــام المفــرط علــى حســاب المضاميــن

للــدورة األولــى ،تفاديــا لضــرب مبــدأ تكافــؤ الفــرص

الرقميــة ،وأن تســتأثر المــوارد الرقميــة باألهميــة
الالزمــة باعتبارهــا الوقــود فــي محــرك البيداغوجيــة

بيــن المتعلميــن!

(((1

الرقميــة»

(((2

ومــن هــذا كلــه ،يبقــى أمــر االنفتــاح الكبيــر
للمنظومــة التعليميــة المغربيــة وبقــوة ،علــى
هــذه التكنولوجيــات والوســائط والبرمجيــات
الرقميــة مطل ًبــا ضرور ًيــا .لزيــادة تكريــس العمــل
بهــا ومــن خاللهــا فــي كافــة الســياقات التربويــة
والتعليميــة بهــدف تجــاوز التحديــات التــي
تواجــه عمليــة التعليــم والتعلــم بالبــاد ،ومعهــا

علــى أال تــؤدي عمليــة إدماجهــا إلــى

نتائــج عكســية غيــر مرغــوب فيهــا ،تزيــد مــن تــردي
الواقــع التعليمــي بــد ًلا مــن تطويــره وتحســينه.

ً
خامسا:
التعليم الرقمي االفتراضي،
ممكناته وعوائقه:

التحديــات االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة

مــن الصعــب علــى الباحــث فــي أي مجــال

وغيرهــا محليًــا وعالميًــا .وذلــك بتعزيــز إدمــاج

معرفــي إصــدار حكــم علــى ظاهــرة أو فعــل

المــوارد والمضاميــن الرقميــة البيداغوجيــة

أو حــدث مــا زال فــي بدايــة التشــكل والتبلــور

وتيســير الولــوج إلــى المنصــات التعليميــة

والتكــون ،لعــدم توفــر األدلــة والقرائــن الكافيــة

تقييــم

وصعوبــة التكهــن بالمــآالت والســيناريوهات

( ((1انظــر البالغيــن اإلخبارييــن لــوزارة التربيــة الوطنيــة
والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي ليــوم
الثالثــاء  12مــاي 2020م واالثنيــن  18مــاي 2020م.

( ((2محمــد خربــاش ،تكنولوجيــات اإلعــام والتواصــل فــي
التدريــس والتعلــم ،وجهــة نظــر ،المملكــة المغربيــة ،مجلــة
دفاتــر التربيــة والتكويــن ،المجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن
والبحــث العلمــي ،العــدد 2010( ،03م) ،ص.32

واعتمــاد

مناهــج

وبرامــج

وطــرق
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التــي يمكــن أن تقــع دون حســبان ،شــأنها شــأن

والحســاب ،والتفكيــر النقــدي»( ،((2والشــأن

-إن جــاز التعبيــر -ظاهــرة اقتحــام تكنولوجيــات

نفســه بالنســبة لــ»جــون نيوتــن» الــذي عبــر عــن

اإلعــام واالتصــال للحقــل التعليمــي ،بحيــث

تخوفــه مــن أن تــؤدي الحوامــل الرقميــة إلــى

قائمــا
إن النقــاش حولهــا -والــذي مــا يــزال
ً

خلــق «جيــل ال يحــب التعليــم ولكنــه ببســاطة

حتــى اآلن -أفــرز موقفيــن متعارضيــن ،أحدهمــا

ينظــر إلــى الشاشــة باعتبارهــا مصــد ًر ا لتكويــن

يرجــح أن إدمــاج هــذه التكنولوجيــات ســيترتب

الــرأي ،أو للحصــول علــى كتــل مــن المعلومــات

عنــه تحســين وتجويــد الفعــل التعليمــي

غيــر المفهومــة جيــدً ا ،والتــي تناســب وجهــة

والرفــع مــن مردوديتــه ،فــي مقابــل موقــف ثــان

نظــره دون التحقــق مــن صحتهــا» .

رافــض العتمادهــا بمبــرر أنهــا تؤثــر ســلبًا علــى
المتعلميــن فــي جوانــب عديــدة ،ممــا جعــل
بعــض المــدارس والجامعــات تعتمــد عليهــا
فــي العمليــة التعليميــة ،بينمــا تحفظــت أخــرى
عــن ذلــك.

(((2

ولكــن ،وفــي مقبــل هــذه النظــرة الســالفة
الذكــر .هنــاك نظــرة أخــرى متفائلــة ،تؤكــد
علــى أن هــذه التكنولوجيــات يمكنهــا أن تزيــد
مــن فــرص التعلــم والتعليــم ،وأنهــا تســاعد
المتعلــم علــى تكويــن قــدرات ومهــارات جديــدة

فمــن خــال الحديــث حــول محاســن

فــي التفكيــر والفعــل واإلحســاس بمجــرد أن

ومســاوئ إدخــال التكنولوجيــات الرقميــة إلــى

يألفهــا ويتكيــف معهــا ،واألكثــر مــن ذلــك فهــي

المــدارس والجامعــات ،قــام مجموعــة مــن

تحــدث عليــه تغيــرات عميقــة فــي كافــة المناحــي

الباحثيــن فــي مجــال دراســات العلــوم اإلنســانية

ً
مختلفــا عــن اإلنســان المعتــاد ،أي أننــا
تجعلــه

والتكنولوجيــات الحديثــة ،ببحــوث ودراســات

أمــام إنســان جديــد ولــد وترعــرع فــي أحضــان

وتجــارب علــى عينــات محــددة مــن المتعلميــن

جــزءا مــن وجــوده ،إنهــا
التقنيــة التــي صــارت
ً

فــي مجموعــة مــن الــدول ،لقيــاس فاعليــة وتأثير

تســاعده علــى التحليــل الســريع والمعالجــة

هــذه التكنولوجيــات علــى العمليــة التعليميــة

البصريــة واليقظــة والتوقــع والتعامــل مــع

وعلــى أدمغــة وذاكــرة وســلوك وعواطــف،

الوضعيــات بنــوع مــن الدقــة فــي إيجــاد الحلــول،

وكفايــات وقــدرات الفئــة المدروســة واســتنتاج

كمــا وتحســن ذاكرتــه العاملــة وتشــعره

النتائــج حــول ذلــك ،إن إيجابًــا أو ســلبًا ،وذلــك

بالمتعــة فــي التعلــم.

مــا شــدد عليــه «بــول تومــاس» ،مــن جامعــة
«فورمــان» ،بقولــه أن «التعليــم هــو تجربــة
إنســانية ،تمثــل التكنولوجيــا تشــتي ًتا لالنتبــاه
عندمــا نحتــاج إلــى معرفــة القــراءة والكتابــة،

وعلــى خــاف هــذا ،ثمــة مــن يــرى األمــر
( ((2نقــ ًلا عــن ســوزان غرينفيلــد ،تغيــر العقــل ،كيــف تتــرك
التقنيــات الرقميــة بصماتهــا علــى أدمغتنــا؟ ،ترجمــة إيهــاب
عبــد الرحيــم علــي ،الكويــت ،عالــم المعرفــة ،المجلــس الوطنــي
للثقافــة والفنــون واآلداب2017( ،م) ،العــدد  ،445ص.259
( ((2المرجع نفسه ،ص.264
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بنظــرة مغايــرة تكشــف عــن وجــود انعكاســات

ثمينــة الســتثمار التكنولوجيــات الحديثــة فــي

ســلبية وخيمــة علــى ســلوك وعواطــف وتفكيــر

التعليــم؛ إذ إن التعامــل بواســطة التقنيــات

األطفــال الذيــن يتعلمــون بواســطة هــذه

المعاصــرة يطــرح مشــكالت عــدة كالتنمــر

التقنيــات ،فحســب هــذا التوجــه يولــد التعليــم

االلكترونــي وانتهــاك الخصوصيــة وســرقة

المعتمــد علــى الشاشــة واألجهــزة االلكترونيــة،

البيانــات الشــخصية والتالعــب بهــا ،كمــا تــؤدي

علــى اختالفهــا ،مشــكالت تؤثــر علــى المهــارات

هــذه التقنيــات إلــى تســطيح الوعــي والبالهــة

المعرفيــة ،وعلــى فعــل القــراءة الســليمة

وعــدم المســؤولية األخالقيــة وتشــييء العالقــة

والفاحصــة والفهــم الجيــد والقــدرة علــى الكتابة،

بيــن المتفاعليــن عبرهــا ،وأمــا التواصــل مــن

ومهــارات التحليــل العميــق والحــس النقــدي،

وراء وســيط الشاشــة فإنــه يضعــف القــدرة

كمــا تشــتت االنتبــاه والتأثيــر علــى عملية اإلدراك

ً
ً
لوجهــا فــي الحيــاة
وجهــا
علــى التواصــل الجيــد

لــدى المتعلميــن .وهــذا مــا نحــا بـــ  160فرعً ــا مــن

الواقعيــة بيــن األفــراد ويعمــق عزلــة الفــرد،

مــدارس والــدورف (  )waldorfفــي الواليــات

زيــادة علــى بعــض اآلثــار العضويــة التــي قــد تنتــج

المتحــدة إلــى انتهــاج فلســفة تعليميــة تركــز

عــن ذلــك .وفــي المقابــل هنــاك وجهــة نظــر

علــى النشــاط البدنــي والتعلــم مــن خــال اإلبــداع

تــرى أنهــا تقــدم إمكانــات كبيــرة تثــري عمليــة

والتدريــب العملــي علــى المهمــات ،وتحظــر

التواصــل التعليمــي الســريع وتمكــن مــن

اســتخدام جميــع األجهــزة الرقميــة معتبــرة

تحليــل المعطيــات والولــوج للمعلومــة كمــا

أنهــا تمنــع التفكيــر اإلبداعــي والحريــة والتفاعــل

تمتــاز بالتفاعليــة والفوريــة وبمؤثــرات بصريــة

اإلنســاني والحــد مــن ســعة االنتبــاه( .((2وفــي

وصوتيــة عاليــة وتنــوع طــرق اســتعماالتها.

الســياق ذاته تحذر الطبيبة النفســية البريطانية
«تانيــا بايــرون» مــن أنــه «كلمــا تقلــص وقــت
لعــب األطفــال فــي الهــواء الطلــق ،انخفــض
مــا يتعلمونــه لمواجهــة المخاطــر والتحديــات
التــي ســيواجهونها باعتبارهــم بالغيــن ،ال شــيء
يمكنــه أن يحــل محــل مــا يكتســبه األطفــال مــن
الحريــة واســتقاللية الفكــر خــال تجربــة أشــياء
جديــدة فــي العــراء»(.((2
لقــد أبانــت وجهــات النظــر فــي هــذا الســياق،
عــن وجــود مشــكالت كمــا عــن وجــود فــرص
( ((2المرجع السابق ،ص.259
( ((2المرجع نفسه ،ص.36

وتطــرح تســاؤالت عديــدة بنــاء علــى مــا
ً
ســابقا فــي إطــار مقاربتنــا للموضــوع،
أوردنــاه
فمــا هــي ممكنــات وعوائــق إدمــاج تكنولوجيــات
اإلعــام والتواصــل فــي النســق التعليمــي
عالميًــا ومغربيًــا؟
أولًا ،يمكــن أن تقــدم تكنولوجيــات اإلعــام
واالتصــال إمكانــات هائلــة ومتنوعــة ،من شــأنها
أن تســاعد علــى تطويــر وتأهيــل وتعزيــز العملية
التعليميــة -التعلميــة فــي مختلــف الســياقات،
وتجعــل مــن التعليــم اإللكترونــي واالفتراضــي
ً
واقعــا ممك ًنــا وذلــك مــن خــال:
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z zتوفيــر وســائط رقميــة تفاعليــة وتشــاركية

باإلضافــة إلــى إمكانيــة توظيفهــا فــي عمليــة

فعالــة وذات قيمــة عاليــة ،بإمكانهــا أن

محاربــة األميــة القرائيــة منهــا والوظيفيــة

تنقــل الفعــل التربــوي والتعليمــي نحــو آفــاق

والتكنولوجيــة علــى حــد ســواء ،وكذلــك حــل

وممارســات جديــدة علــى مســتوى تحســين

مشــكالت التوزيــع غيــر المتكافــئ لمصــادر

مدخالتــه ومخرجاتــه.

المعلومــة والوثائــق المرجعيــة واالكتظــاظ

z zيمكــن أن يــؤدي ترســيخ العمــل بواســطتها
ســواء فــي الفصــول الدراســية الواقعيــة

داخــل الجامعــات ،وذلــك باعتمــاد عمليــة
التعليــم عــن بعــد.

أو االفتراضيــة أو فــي اإلدارة إلــى تجويــد

z zالتفكيــر فــي أن المــدارس والجامعــات فــي

وتنويــع

األلفيــة الثالثــة ســوف تعــرف جيــ ًلا جديــدً ا

أســاليب التعلــم ،والرفــع مــن مردوديــة وأداء

مــن المدرســين والمتعلميــن والتربوييــن،

المؤسســات والفاعليــن التربوييــن.

الذيــن وُ لــدوا َ
وتربــوا فــي عصــر التكنولوجيــات

نتائــج

التعلمــات

والتكوينــات

z zقدرتهــا علــى الرفــع مــن جاذبيــة المتعلميــن

الرقميــة

والمعلوميــات

مــا

يســتحيل

نحــو التعليــم والتعلــم وتحفيزهــم أكثــر علــى

معــه تصــور مدرســة أو جامعــة دون

التحصيــل الدراســي والتأهيــل المهنــي فــي

هــذه التقنيــات والوســائط الحديثــة؛ ألنهــا

ســوق الشــغل.

ســتكون مفصولــة عــن ســياق عناصرهــا

z zإمكانيــة االعتمــاد عليهــا فــي تطويــر
الهندســة

البيداغوجيــة

بمــا

يتوافــق

ومكوناتهــا ومواردهــا.
z zالوعــي

المســتقبلي

بأهميــة

هــذه

ومدرســة المســتقبل بعيــدا عــن الطــرق

التكنولوجيــات فــي حيــاة األجيــال القادمــة

الكالســيكية الجافــة والجامــدة ،واالســتفادة

وعــدم حرمانهــا مــن عالــم الغــد ،ومــن تملــك

مــن وســائطها فــي تصريــف الممارســات

ناصيــة العلــم التكنولوجــي الرقمــي وامتــاك

أفضــل

فــرص للشــغل فــي مهــن المســتقبل

وبمجهــود أقــل ،كمــا يمكنهــا أن تقــدم بدائل

التــي أمســت ترتبــط بشــكل وثيــق بالعالــم

لعمليــة التقييــم والمتابعــة والمواكبــة

الرقمــي واالفتراضــي.

التربويــة

والتعليميــة

بشــكل

ا لمســتمر ة .

z zمــن ممكنــات التعليــم الرقمــي واالفتراضــي

z zمســاعدتها علــى تقديــم حلــول لبعــض

تســهيل عمليــة التواصــل واالســتفادة مــن

المشــكالت النوعيــة التــي تــؤدي إلــى

خدمــات المؤسســة ،لــدى كل الفاعليــن

حرمــان بعــض األطفــال مــن الوصــول

والشــركاء فــي مجــال التربيــة والتعليــم ،مــن

إلــى التعليــم ،كــذوي االحتياجــات الخاصــة

مســؤولين إدارييــن وأطــر للتدريــس وأمهــات

والذيــن يقطنــون فــي المناطــق النائيــة،

وآبــاءوأوليــاءالتالميــذوالمتعلميــنأنفســهم.
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z zإعطــاء فــرص للتعلــم الذاتــي وتعلــم

المدرســين والفاعليــن التربوييــن تكبــح

التعلــم والتعلــم مــدى الحيــاة واالنخــراط

عمليــة إدمــاج هــذا النــوع مــن التقنيــات فــي

فــي مجتمــع المعرفــة ،وتنميــة القــدرات

ً
رفضــا
ممارســاتهم المهنيــة ،وذلــك إمــا

المعرفيــة الذاتيــة علــى االبتــكار واإلبــداع

لهــا أو بســبب عــدم قدرتهــم علــى التعامــل

واكتســاب خبــرات ومعــارف جديــدة.

معهــا وإتقــان العمــل بواســطتها ،إضافــة

 z zإمكانيــة توفيرهــا لبرمجيــات وألعــاب

إلــى عــدم توفــر سياســات تمكــن مســتعملي

فيديــو تعليميــة وتثقيفيــة مســاعدة علــى

هــذه التقنيــات فــي الحقــل التربــوي مــن

عمليــة التعلــم والتعليــم ،وعلــى حــل بعــض

الحصــول عليهــا بأثمان تشــجيعية تحفيزية،

مشــكالت التعلــم لــدى فئــات معينــة مــن

علمــا أنهــا ســريعة التلــف والتقــادم وأن
ً

المتعلميــن ،كمــا تيســر هــذه التكنولوجيــات

الســوق االلكترونيــة مــا تنفــك تقــدم أجهــزة

تأهيــل العنصــر البشــري وعقلنــة الحكامــة

بديلــة فــي كل حيــن ،تحكــم علــى األجهــزة

التربويــة.

القديمــة بالمــوت ليــس فقــط مــن حيــث هــي

z zثان ًيــا ،وفــي ظــل هــذه اإلمكانــات المتعــددة،
فــإن عمليــة إدمــاج هــذه التكنولوجيــات

أجهــزة ماديــة ولكــن مــن حيــث تصاميمهــا
وبرمجياتهــا المعلوماتيــة.

والوســائط الرقميــة ال تخلــو مــن عوائــق

z zضعــف المــوارد والمضاميــن والمكتبــات

ً
أيضــا قــد تعتــرض التوظيــف المعقــول

الرقميــة ،ونــدرة المختصيــن والتقنييــن

والناجــع لهــا ،وكذلــك آثارهــا علــى جــودة

المؤهليــن

وباألخــص

التعلمــات وذاتيــة المتعلــم والمــدرس

بالمغــرب ،وقلــة االبتــكار فــي مجــال

والفاعــل التربــوي عمومــا ،وتتجلــى بعــض

البرمجيــات التعليميــة مــع صعوبــة التعامل

هــذه العوائــق فــي:

معهــا مــن لــدن المتعلميــن أو المدرســين

z zغيــاب

البنيــات

الجامعيــة

التحتيــة

المؤهلــة

المدرســية/

الســتقبال

هــذه

للقيــام

بذلــك

أو اإلدارييــن لعــدم توفرهــا باللغــة التــي
يســتو عبو نها .

الوســائط والتقنيــات الرقميــة وتبييئهــا فــي

z zغيــاب التكويــن والتكويــن المســتمر لهيــأة

أغلــب البلــدان ومنهــا المغــرب علــى وجــه

التدريــس واإلدارة فــي هــذا المجــال مــا

الخصــوص ،فضــ ًلا عــن غيــاب وضعــف

يحــول دون قدرتهــم علــى توظيفهــا والعمل

التجهيــزات االلكترونيــة الالزمــة والربــط

مــن خاللهــا ،كمــا أن كل المتعلميــن ليســوا

بصبيــب االنترنــت ومحدوديــة ســعته إن

قادريــن علــى ولــوج المنصــات التعليميــة أو

وجــد.
z zوجــود ثقافــة محافظــة لــدى بعــض

ً
مطلقــا.
امتــاك األجهــزة والتقنيــات
z zوجــود فجــوة رقميــة بيننــا وبيــن بعــض
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دول العالــم الرائــدة فــي هــذا المجــال ،كمــا

إشــهارية أو غيرهــا علــى هــذه المنصــات

أن هنــاك تفــاوت رقمــي علــى المســتوى

التعليميــة ،وهــذا يفــرض ضــرورة توفــر

الوطنــي بيــن مناطــق المغــرب ،بســبب

إســتراتيجية أمنيــة وقانونيــة فعالــة فيمــا

الفــوارق االجتماعيــة واالقتصادية والثقافية

يخــص األمــن المعلوماتــي الوطنــي.

وغيرهــا ،والتــي تتجلــى فــي الفقــر واألميــة

z zالمحتــوى الرقمــي الوطنــي الهزيــل علــى

والتهميــش مــن جهــة ،ومــن جهــة ثانيــة فــي

مســتوى الشــبكة المعلوماتيــة ،وضعــف

تفــاوت الرأســمال الثقافــي لألســر وغيــاب

جودتــه وترامــي غيــر المتخصصيــن علــى

اســتراتيجيات وطنيــة تعمــل علــى التقليــص

إنتاجــه؛ ألنــه يشــكل لهــم مــادة إلكترونيــة

مــن آثــار التفاوتــات بيــن أبنــاء الوطــن.

علــى اإلنترنــت يمكنهــم االســتفادة منهــا

z zعــدم توفــر مختبــرات ومراكــز للبحــوث

ماديًــا دونمــا اعتبــار لقيمــة المنتــوج

لتطويــر البحــث واالبتــكار ،أو مراكــز وبوابــات

المعــروض أو احتــرام للمعاييــر المطلوبــة،

للتكويــن فــي مجــال تكنولوجيــات اإلعــام

وهــذا ينعكــس علــى الوضــع التربــوي

واالتصــال ،وإنتــاج المــوارد والمضاميــن

والتعليمــي ويهــدد جهــود ذوي االختصــاص.

والبرمجيــات ،والتفكيــر فــي علــوم ونظريــات
ومناهــج ومقاربــات تســاعد علــى توطينهــا
فــي النســق التربــوي التعليمــي المغربــي.
z zغيــاب مختصيــن فــي مجــال علــم النفــس
وعلــوم األعصــاب ودراســة الدمــاغ ،الذيــن
بإمكانهــم رصــد التأثيــرات الجانبيــة لهــذه
الوســائط الرقميــة علــى ســيكولوجية ودمــاغ
وذاكــرة المتعلــم والمــدرس؛ ألن هــذه
األخيــرة ال يمكــن أن تخلــو مــن انعكاســات
ســلبية.

خــــــاتــمـة:
أدت

ثــورة

االتصــال

والمعلومــات

المعاصــرة إلــى إحــداث انقالبــات وتصدعــات
فــي كل مجــاالت الحيــاة اإلنســانية ،والتعليــم
مــن بيــن هــذه المجــاالت التــي تمــر بإعــادة بنــاء
وعمليــة تحديــث جديــدة المســت كل ســياقاته؛
فقــد فرضــت تكنولوجيــات اإلعــام والتواصــل
نفســها داخــل المــدارس والجامعــات ،وأضحــت
تزيــح كل الطــرق البيداغوجيــة القديمــة وتعيــد

z zهنــاك مشــكالت أخــرى تتعلــق بالتنمــر

تشــكيل البرامــج والمناهــج التعليميــة وفــق

االفتراضــي وانتهــاك الخصوصيــة واالختراق

نمــط مخالــف ومغايــر شــك ًلا ونوعــا .كمــا

االلكترونــي وســرقة البيانــات الشــخصية

غيــرت مــن واقــع العالقــات والقيــم التربويــة،

واســتغاللها ،وتغيــر القيــم والمعاييــر

وكــذا تنويــع مصــادر امتــاك المعرفــة وتكويــن

األخالقيــة لمســتعملي االنترنــت واألجهــزة

الخبــرات وتحقيــق الــذات ،لــم تتميــز بــه مــن

التقنيــة ،وأيضــا خطــر بــث مــواد إباحيــة أو

جاذبيــة وفاعليــة وتفاعليــة ومــا تتيحــه مــن
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مؤثــرات صوتيــة وبصريــة وســهولة فــي األداء،

التــي تتشــكل مالمحهــا اآلن ،والتــي تتزايــد نمــوً ا

وهــذا مــن شــأنه أن ينعكــس علــى واقــع الفعــل

وبوتيــرة ســريعة جــدً ا؛ إذ ال يمكــن ألي منظومــة

التعليمــي ،ويجعلنــا أمــام تجربــة تعليميــة غيــر

تربويــة تعليميــة أن تتجاهلهــا وإال ســيحكم

مســبوقة فــي التاريــخ البشــري.

عليهــا بــأن تكــون خــارج عصرهــا .وهــذا مــا يدعــو

إن تجربــة تعليميــة قائمــة علــى التقنيــات
واألجهــزة االلكترونيــة الرقميــة ،علــى الهواتــف
واأللــواح

الذكيــة

والحواســيب

المحمولــة

وعلــى

المنصــات

والشاشــات

التفاعليــة،

والمواقــع

والمســطحات

التعليميــة

والتثقيفيــة والتكوينيــة ،تجربــة ميزتهــا الفوريــة
والتشــاركية والحافزيــة واالتصــال الدائــم ،بحيــث
يتــم معهــا اإلعــان عــن مــوت وســائل وطــرق
التعلــم والتعليــم القديمــة ،مــوت القلــم والــورق
والحوامــل التعليميــة الكالســيكية والتواصــل
المباشــر بيــن مكونــات العمليــة التعليميــة

الجهــات الرســمية المغربيــة المختصــة فــي هذا
المجــال إلــى التفكيــر الجــاد والمعقلــن ،لبــذل
مجهــود كبيــر مــن أجــل تبيئــة التكنولوجيــات
والوســائط الرقميــة المتطــورة فــي التعليــم
والمدرســة والجامعــة ،وذلــك وفــق إســتراتيجية
رشــيدة تهــدف إلــى االســتفادة ممــا تقدمــه
مــن إمكانــات مفيــدة ،بإمكانهــا أن تــؤدي عنــد
إدماجهــا إلــى نتائــج إيجابيــة علــى الممارســات
التعليميــة وعلــى مدخــات ومخرجــات المدرســة
المغربيــة ،وتأهيــل الرأســمال البشــري وتغييــر
الواقــع السوســيو -مهنــي.

والفصــول الواقعيــة أحيا ًنــا ،بــل تقليــص دور

وفــي هــذا الصــدد ،ال بــد مــن إدراك أن هــذه

المــدرس بعــد وجــود جاهزيــة للهجــرة نحــو

التكنولوجيــات ال يجــب أن تكــون الغايــة النهايــة

الرقمــي االفتراضــي.

فــي كل الفعــل التعليمــي ،بــل يجــب أخذها فقط

وإذا كان األمــر كذلــك ،فــإن هــذه التجربــة
التــي لــم تنضــج بعــد ،وهــي بذلــك تفصــح عــن
ممكنــات عديــدة ومتنوعــة ،يمكنهــا أن تزيــد
فــرص التعليــم وتحســين جــودة التعلمــات
والوصــول للمعرفــة ،ولكنهــا ليســت خاليــة
بتا ًتــا مــن العوائــق والمشــكالت ســواء منهــا
الماديــة أو االجتماعيــة والثقافيــة والقيميــة
والنفســية والعضويــة؛ إذ صــار مــن المفــروض
علــى التعليــم فــي العالــم أجمــع وفــي المغــرب
علــى الخصــوص ،أن ينخــرط فــي مســتجدات
العمليــة التعليميــة اإللكترونيــة واالفتراضيــة

مجــرد وســيلة لبلــوغ الغايــات الوطنيــة التــي
تشــكل الطموحــات والتطلعــات المســتقبلية
للفــرد /المواطــن؛ إذ ال يمكــن أن تصــرف كل
الجهــود نحــو االهتمــام بالوســائل واألجهــزة
والتقنيــات مــن حيــث هــي كذلــك ،مقابــل إغفــال
جــودة التربيــة والتعليــم والتثقيــف والتكويــن.
وألن األمــر ال يمكــن أن يتحقــق ببســاطة
ومــن دون جهــد وعمــل تشــاركي بيــن مختلــف
الفاعليــن ،فــإن العمليــة تتطلــب بنيــة تحتيــة
مؤهلــة وقويــة وخبــراء وتقنييــن فــي المجــال
ومــوارد ماليــة كافيــة ورؤيــة واضحــة ومتكاملــة،
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وهــو مــا يفــرض إنشــاء مراكــز للتكويــن فــي

والتواصــل فــي التدريــس والتعلــم ،وجهــة

العلــوم التقنيــة الرقميــة ومختبــرات إلنتــاج

نظــر ،المملكــة المغربيــة ،مجلــة دفاتــر التربيــة

المــوارد الرقميــة ومنصــات تربويــة تعليميــة

والتكويــن ،المجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن

بمحتــوى ومضاميــن وطنيــة خالصــة.

والبحــث العلمــي2010( ،م).
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