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ن�ص خطاب معايل وزير �لرتبية - �لربوفي�سور عبد �للطيف بابا �أحمد -
 باملنتدى �لثاين تربية-تك

بسم الّل الرحمن الرحيم و الصالة و السالم عىل أشرف المرسلني

�سادتي الأمناء العامني، 
�سادتي املدراء العاّمني للموؤ�س�سات احلا�سرة يف هذا املُنتدى: ات�سالت اجلزائر، موبيلي�س، 

كوندور، اإنتل، ميكرو�سوفت و �سام�سونغ،
�سيداتي �سادتي املدراء املركزيني، �سّيداتي �سادتي مدراء الرتبية، 

�سيداتي �سادتي اإطارات وزارة الرتبية،
ال�سيدات ال�سادة احل�سور، 

السالم عليكم و رحمة الل تعاىل و بركاته

اأ�ضت�ض��محكم اأن اأع��ّر بالّلغ��ة الفرن�ض��ية حت��ى ي�ض��تطيع �ضيوفن��ا الأجان��ب 
ُمتابع��ة خطابي.. 

اإّن��ه مل��ن دواع��ي �ض��عادتي الغام��رة اأن اأج��د نف�ض��ي بينك��م، لالحتف��اء به��ذه 
الذك��رى املزدوج��ة، خم�ض��ينية ا�ض��رجاع ال�ض��يادة الوطني��ة، ه��ذه الذك��رى 
اخلالدة يف �ضريورة �ضعبنا الذي واجه - طيلة عهد الحتالل و ال�ضتعباد- 
التخلُّ��ف و حم��اولت حم��و الهّوي��ة فارتبطت الذكرى بالي��وم الوطني للعلم.

اإّن الحتف��ال بالعل��م، و بخم�ض��ينية ا�ض��تقالل بالدن��ا، لرم��ز ق��وّي ُيع��ّر ع��ن 
الإرادة ال�ضارم��ة لدولتن��ا ملحاربة الأمّية و اجلهل.

اإّن التح��دي ال��ذي يج��ب علين��ا اأن نرفع��ه يتمّث��ل يف الأخ��ذ بي��د الأجي��ال 
ال�ضاع��دة نح��و الث��ورة التكنولوجي��ة، ُم�ض��توحني ذل��ك م��ن قيم املا�ضي و املبادئ الّرا�ض��خة لل�ض��عب اجلزائري. 
فاإذا خلدنا هذه املُنا�ضبة، و اقتفينا روح حركة ال�ضيخ ابن بادي�س و رفقائه من اأجل رفع حجاب التخلُّف، فاإّننا 
ُنحيي كذلك ذكرى �ضهدائنا الأجماد الذين �ضمموا على النعتاق ال�ضيادي بعدما انعتقوا ثقافيا. غر�ضنا يف 
ذلك توجيه اأجيال امل�ضتقبل نحو عامل التطّور الاّلحمدود لالإعالم و الت�ضال حتى يتم و�ضع بالدنا يف نف�س 

ُم�ض��توى البلدان ال�ضاعدة.
�ضيداتي �ضادتي، 

غداة ال�ض��تقالل، ورثت بالدنا تركة ل حت�ض��د عليها: 85 % من ن�ض��بة الأمّيني، 39 ثانوية، 364 متو�ّض��طة و اأكرث 
بقليل من 2000 مدر�ض��ة ابتدائية ُمقابل 10 ماليني مواطن و مواطنة. و كان اأغلب تالميذ هذه املوؤ�ض�ض��ات من 

اأبناء الكولون.
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لقد اأ�ضبح م�ضطلح " تربية – تك " عالمة م�ضجلة با�ضم 
املعهد الوطني للبحث يف الربية رغم اأنه مل يتجاوز الطبعة 
الثانية التي نظمها املعهد الوطني للبحث يف الربية هذه 
املرة يف ظروف ا�ضتثنائية بحيث جاء مبنا�ضبة خم�ضينية 
ال�ضتقالل و منا�ضبة يوم العلم. و كان يوم العلم فعال يوما 

للعلم و املعرفة و الطالع على امل�ضتجدات.
و املكان الذي نظم فيه املنتدى الدويل اأعطى للحدث نكهة 
العرو�س  حل�ضور  �ضواء  للجميع  الفر�ضة  منح  و  مميزة 
زيارة  و  التجوال  يف  حتى  اأو  للمحا�ضرات  لال�ضتماع  اأو 
املعر�س الذي كان يف امل�ضتوى العاملي بح�ضور �ضخ�ضيات 
بارزة على غرار معايل وزير الربية الوطنية الأ�ضتاذ عبد 
اللطيف بابا اأحمد و كذا نائب رئي�س �ضركة اإنتل العاملية و 
رئي�س اجلمعية العاملية لتطوير برامج التقييم يف الربية 
با�ضكال ندينغا من كندا و كذا خراء من فرن�ضا و بلجيكا 
و املغرب و تون�س و �ضيوف �ضرف على غرار الروفي�ضور 
كمال �ضنهاجي ذي ال�ضهرة العاملية يف الأبحاث اخلا�ضة 
اأن يدلو  اإل  اأبى  الذي  املكت�ضبة  املناعة  بعالج داء فقدان 
بدلوه يف احلديث عن مدر�ضة الغد و هو مو�ضوع املنتدى 
خالله  من  حاولنا  الذي  و   ،2013 تك   – تربية  الدويل 
التطرق اإىل ما ينتظرنا من �ضعاب و من حتديات لتكوين 
جيل امل�ضتقبل بدءا باإدراج التقنيات احلديثة التي جتعل 
نعرفها  ل  ملهن  �ضبانا  و  �ضابات  توؤهل  الغد  مدر�ضة  من 
عامل  بالأحرى  اأو  الرقمنة  عامل  هو  الغد  عامل  لأن  بعد، 
منا  يتطلب  مما  احلياة،  جمالت  �ضتى  يف  الخراعات 
على  التفتح  و  املطلوبة  الإمكانات  ر�ضد  الغد  قبل  اليوم 
العامل لردم الهوة الرقمية اأول ثم العمل من اأجل اللحاق 

بالركب قبل فوات الأوان.

فقد دارت الخراعات و املحا�ضرات حول هذه املوا�ضيع 
و لقت جتاوبا ل مثيل له. كما طالب اجلميع ممن زاروا 
املنتدى اأو �ضاركوا فيه بتكرار مثل هذه التظاهرات لأنها 

لن تزيد املدر�ضة اإل نفعا و تقدما و دفعا اإىل الأمام.
و اإىل طبعة اأخرى ، بحول اهلل، لربية �� تك، دمتم و دامت 

اجلزائر راقية و �ضاخمة مدى اخلالدين.

كلمة العدد 

حممد اإيدار
املدير العام للمعهد الوطني للبحث يف 
الرتبية

و الي��وم ف��اإن اجلزائ��ر تتوّف��ر عل��ى ح��وايل 2000 ثانوي��ة، اأك��رث م��ن 5000 متو�ّض��طة و اأك��رث م��ن 19000 مدر�ض��ة 
ابتدائية، و يدر�س يف موؤ�ض�ضاتنا الربوية 8,3 مليون تلميذ موؤطرين ب� 400000 مدّر�س، دون ح�ضاب اجلامعيني 

�ضة. و ل ُمرب�ض��ي موؤ�ض�ض��ات التكوي��ن  و التعلي��م املهنيني و باملوؤ�ض�ض��ات املُتخ�ضّ
فبف�ض��ل ه��ذه اجله��ود ا�ض��تطاعت اجلزائ��ر رف��ع حت��دي دمقرط��ة التعليم و �ضم��ان التعليم للجمي��ع. و الآن و يف 
ه��ذه املرحل��ة فاإنه��ا تتمّي��ز بو�ض��ع ا�ض��راتيجيات ته��دف اإىل حت�ض��ني النوعية، بف�ض��ل الإرادة ال�ضيا�ض��ية للدولة 

الت��ي تعم��ل عل��ى تعميم التكنولوجيات احلديث��ة و تطوير الرقمنة.
اإّن املعرك��ة الت��ي ت�ض��نُّها بالدن��ا الي��وم، تتمح��ور ح��ول العل��وم و املعرف��ة و التحّك��م يف تكنولوجي��ات الإع��الم و 

الت�ضال.
و اإّن ه��ذا املنت��دى ال��دويل ال��ذي ُين�ّض��طه ُثّل��ة م��ن اخل��راء الع��رب و الغربّي��ني و الذي نتمنى م��ن خالله الإقامة 
ف على اآخر  الطّيب��ة له��م و ن�ض��كرهم ل�ض��تجابتهم لدعوتن��ا، ق��د ُنّظ��م ملنح الفر�ضة لكل الأ�ض��رة الربوي��ة للتعرُّ

التط��وُّرات و البت��كارات و املنتوج��ات املتعّلق��ة بتكنولوجيات الإعالم و الت�ضال.
اإن ه��ذا احل��دث ُي�ض��ّكل، اأي�ض��ا، فر�ض��ة ي�ض��تطيع م��ن خالله��ا ُمدّر�ض��ونا و تالمذتن��ا ُمتابع��ة خُمتل��ف الأن�ض��طة 
املُرجم��ة بف�ض��ل وجوده��م املُبا�ض��ر يف ق�ض��ر الثقاف��ة، اأو م��ن خ��الل ُمتابعته��م لالأن�ض��طة م��ن خ��الل نظ��ام 
املُحا�ض��رة ع��ن ُبع��د ال��ذي اأن�ض��اأناه بف�ض��ل املُ�ض��اهمة النفي�ض��ة ل�ض��ريكنا ات�ض��الت اجلزائ��ر. و اإين اأنته��ز ه��ذه 
املُنا�ض��بة لأ�ض��كر مديره��ا الع��ام ال��ذي مل يبخ��ل باأدن��ى جه��د ملُرافقتن��ا يف تطوي��ر النظ��ام الرب��وي اجلزائ��ري.

ل اأنه��ي مداخلت��ي دون التوّج��ه اأي�ض��ا بال�ض��كر اجلزي��ل ل��كل املوؤ�ض�ض��ات و ال�ض��ركات احلا�ض��رة الت��ي قبل��ت 
النخ��راط معن��ا يف اإح��داث ه��ذه التظاه��رة العلمي��ة الك��رى. يتعّل��ق الأم��ر خ�ضو�ض��ا ب�ض��ركات اإنت��ل املُمّثل��ة 

مبديره��ا امل�ض��اعد ال��ذي �ض��رفنا باحل�ض��ور معن��ا و �ض��ركة مايكرو�ض��وفت.
اأ�ض��كر اأي�ض��ا وزارة الثقاف��ة، م��ن خ��الل اإدارته��ا و ُموّظف��ي ق�ض��ر الثقاف��ة مف��دي زكري��ا، الذي��ن وّف��روا لن��ا هذا 

الف�ضاء البديع.
و اأخ��ريا، اأ�ض��كر كل املُ�ض��اركني احلا�ضري��ن هن��ا و اأمتن��ى له��م النج��اح يف اأ�ض��غالهم. و كل��ي اأم��ل اأن ي�ض��تفيد 
املُرّب��ون، امل�ض��وؤولون و اخل��راء اجلزائري��ون م��ن ه��ذه التظاه��رة، و م��ن خُمتل��ف الآراء و النظري��ات و الأف��كار 
الت��ي اأرج��و اأن تك��ون ُمثم��رة و الت��ي بال �ض��ك �ض��يكون لها وقع اإيجابي يف تطوير منظومتن��ا الربوية اجلزائرية.

اأنه��ي ه��ذه املُداخل��ة بالق��ول، و كم��ا �ض��بقني بذل��ك خمتل��ف املتدّخلني، باأّن��ه من ال�ضروري مب��كان اأن نتحّكم يف 
تكنولوجيا الإعالم و الت�ضال التي مُتّكننا من فتح ُكّل الف�ضاءات املمكنة من املدر�ضة اإىل املنزل.

اأدع��و اإذن، و خ�ضو�ض��ا املُدّر�ض��ني و املُرب��ني، اإىل ُم�ضاعف��ة اجله��ود ليتمّك��ن اأبناوؤن��ا كل التمّك��ن م��ن ال�ض��تفادة 
من هذه التكنولوجيات.

اأ�ضكركم و اأمتنى لكم كل النجاح يف اأ�ضغالكم. و ال�ضالم عليكم.

الأ�ستاذ عبد الّلطيف بابا اأحمد
     وزير الرتبية الوطنية



كلمة العدد

الملـف:   اأفكار من اأجل تربية ذات نوعية

تظـاهرات علمية  
 امللتقى الدويل حول املنتدى الدويل " تربية تك " املدر�ضة اجلزائرية يف ع�ضر 

الرقمنة
ر عامل ما بعد الغد- األن بولون  مدر�ضة الغد- التي �ضُتح�ضّ

مسـاهمات الباحثين  : ترجمة مقاالت علمية
 المدر�سة الحديثة و تحدياتها -  اإيريك بريرات

 ماهي الإ�سهامات التي يقّدمها البحث في التربية لمدر�سة الغد؟
- مارك ُدموز  

 مدر�سة الغد  - لخ�ضر بغداد
 قيادة الموؤ�س�سات المدر�سية: ت�سيير التغيير و ممار�سات تعاونية   

-  مي�ضال غارون  
  تالميذ الكيبك م�سنفون �سمن الأوائل في العالم ح�سب ت�سنيف  

البرنامج الدولي لُمتابعة ُمكت�سبات التالميذ   PISA - بلقا�ضم     
رحماين  

 اإ�سالح المناهج الدرا�سية و ال�سيا�سة التقويمية: مثال الكيبك-   
با�ضكال ندينغا   

 تكوين الُمدّر�سين و اإدماج تكنولوجيات الإعالم و الت�سال في تعلُّم  
المواد  - محمد خالدي  

  الرقمنة: من الم�ستوى التح�سيري اإلى التعليم العالي، اإمكانات  
م�ساعفة للتعلُّم   - ري�ضار اأدي  

 اإدماج البتكار عن طريق تكنولوجيات الإعالم و الت�سال من اأجل  
تح�سين تعليم الّلغات مثال ELF   ) الفرن�سية لغة اأجنبية(    

- فوزية م�ضعودي و محمد طالبي  
 هل باإمكان تكنولوجيات الإعالم اأن تخُدم التربية؟  - فريد لفكير 

مراجع للتوثيـق

آراء من الميدان

جدول المحتويات
مدير النشر:

حممد اإيدار

لجنة القراءة:
حممد اإيدار

اأحمد بن بردي

مسؤولو المجلة:
�ضليمان بورنان
حبيبة بوكرتوتة

عائ�ضة بلعنر

التحرير:
�ضليمان بورنان 

الترجمة:
ب�ضمة اأحمد عامر

ليلى ع�ضكر
�ضارة �ضرماط

المساهمات
عبر مقاالتهم:
-  اإيريك بريرات

- مارك ُدموز
- اإيريك برويار
-  خل�ضر بغداد
- مي�ضال غارون

- بلقا�ضم رحماين
- با�ضكال ندينغا 

- حممد خالدي
- ري�ضار اأدي

  - فوزية م�ضعودي و حممد طالبي
- فريد لفكري

عبر مداخالتهم في الملتقى:
األن بولون

وزارة الرتبيـة الوطنيـة
املعهد الوطني للبحث يف الرتبية

اإن جملتنا م�ستحدثة، هدفها تثمني البحث يف الرتبية. تناولت الأعداد ال�سابقة:
الوترية املدر�سية

 اإ�سهامات تكنولوجيا الإعالم و الت�سال يف تطوير املنظومة الرتبوية
 التقومي، م�سار لتعديل النظام الرتبوي

 من مناجمنت الق�سم اإىل مناجمنت النظام 
تكوين املكونني

مو�سوع العدد القادم:
تعليم الريا�سيات

خراء، باحثون، مفت�ضون، مدر�ضون، اأولياء، تالميذ... جملة«  بحث و تربية »  ف�ضاء ت�ضتطيعون من خالله عر�س:
 نتائج اأعمالكم البحثية؛

 مقالت) 5-8 �س ، بنط Simple arabic ،12، يف حدود �ضهر(
مالحظات نقدية و اقراحات...

لالت�سال بنا عن طريق:
inreeducrecherche@yahoo.fr :الريد الإلكروين

العنوان: �س ب.193ن وادي الرمان- اجلزائر-
الهاتف: 68-09-30-46/21-04-30-021 ) خط مبا�ضر(/ 47-04-30-021)عر املوزع الهاتفي(

 www.inre-dz.org  :املوقع
مع ت�ضكراتنا.

�ضليمان بورنان، حبيبة بوكرتوتة و عائ�ضة بلعنر، 
م�ضوؤولو املجلة

�س.ج: ن�ستطيع اإر�سالكم ن�سخا اإن بعثتم لنا بعنوانكم الربيدي

دعوة للم�ساهمة يف جملة )) بحث و تربية ((
جملة البحث يف الرتبية ي�سدرها املعهد الوطني للبحث يف الرتبية
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الوجاهة،  اأ�ضا�ضية:  اإّن نوعية الربية ترتكز على ثالثة عنا�ضر 
الفّعالية و النجاعة. و عندما نتحّدث عن الوجاهة فاإّننا نتحّدث 
عن اأهداف حمّددة و م�ضامني نظام تربوي ت�ضتجيب حلاجات 

التالميذ و كذا لقيم املجتمع.

و عندما نتكّلم عن الفّعالية فاإّننا نعني اأّن الأهداف املعلنة، بعد 
التقومي، قد حتّققت. اأما النجاعة فتتعّلق بالتطابق بني املوارد و 

فّعالية الطرائق املتبناة.

الثقافة  و  العلوم  و  للربية  الأممية  للمنظمة  بالن�ضبة 
من  "م�ضاهمة  عنوانها  وثيقة  يف  حّددت،  فقد   )UNESCO(
كفاءات  نوعية،  ذات  تربية  للعي�س:  قابلية  اأكرث  م�ضتقبل  اأجل 
تنمية م�ضتدامة"، عّدة جوانب  تربية  و  اليومية  للحياة  اأ�ضا�ضية 
و  الفردي  بالتعّلم  تتعّلق  النوعية  ذات  الربية  ت�ضّجع  اأ�ضا�ضية 

الأنظمة الربوية؛ و هي ع�ضرة جوانب.

و هكذا، "على م�ستوى املتعّلم، الرتبية ذات النوعية:
تبحث عن املتعّلمني،

تاأخذ املعارف و التجارب بعني العتبار،
 جتعل امل�ضامني وجيهة،

 ت�ضتعمل العديد من م�ضارات التعليم و التعّلم،
حت�ّضن حميط التعّلم.

من الربية اإىل التعّلم: اإطار للربية ذات النوعية

الملف
أفكار من أجل تربية ذات نوعية

متّثل الربية "مراآة" املجتمع، اإّنها حمّرك هام للتنمية و عامل 
اأ�ضا�ضي للتطّور احل�ضاري يف كل جمالت احلياة.  و ال�ضتثمار 
العمل  معناه  النوعية  اإىل  بها  للو�ضول  الربية  اأجل حت�ضني  من 

على اكت�ضاب مفاتيح تنمية �ضاملة.

اأنظمتها  لتحديث  اإ�ضالحات  يف  بلدان  عّدة  انخرطت  لقد  و 
دائما  �ضكّلت  الّتي  الربية،  النوعية يف  بغر�س حت�ضني  الربوية 
و  الربوية،  ال�ضيا�ضات  يف  القرار  اأ�ضحاب  لدى  اأولوية  ق�ضية 
من اأجل مواجهة التغرّيات الجتماعية الطارئة يف العامل و كذا 

حتدّيات القرن احلادي و الع�ضرين.

و هي تبحث دائما – دون هوادة- عن الو�ضائل الّتي ت�ضعها ملعرفة 
كيفية الو�ضول اإىل اأهدافها الوطنية يف الربية و حت�ضني التعليم 
و التعّلم ق�ضد تكوين مواطنني متحّكمني يف عدد من املفاهيم، 

املعارف و ميتلكون مكت�ضبات و كفاءات �ضرورية للحياة العملية 
تبحث هذه الدول–اأي�ضا- عن حت�ضني طرائق التعّلم لل�ضماح لكل 
التالميذ بالتقدم يف وتريتهم التعّلمية منّمني اإىل احلد الأق�ضى 

قدرات كّل واحد منهم.

"النوعية"  ملفهوم  دائم  حتديد  اإعادة  ال�ضروري  من  حني،  يف 
�ضّببته  �ضريعا  تطورا  يعرف  الّذي  و  التغرّي  دائم  العامل  هذا  يف 
يف  مندرًجا  اعُتِرَ  فما  احلديثة.  التكنولوجيات  -خ�ضو�ضا- 
اإطار الربية النوعية ، بالن�ضبة ملدر�ضة الأم�س، قد ي�ضبح غري 
 " اإّن مفهوم  بالفعل،  الغد.  النوعية ملدر�ضة  ملوؤ�ضرات  م�ضتجيب 
النوعية" دينامّي، يتغرّي مع الزمان   و املكان و املتعلمني. كما 
يرتبط بحاجات و تطّلعات كل نظام تربوي، و يجب عليه دائما 

اأن يتكّيف مع التغرّيات الّتي ُيحِدثها التقّدم.



13 12

للوقوف اأمام التطور املتنامي للمعارف و املعلومات الذي �ضاهمت 
تواكب  اأن  اجلزائرية  املدر�ضة  على  التكنولوجية،  الو�ضائل  فيه 

الرقمنة التي تعتر جزءا من احلياة اليومية.
و ملواجهة هذا التحّدي، على تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال اأن 
ُتدَمج يف النظام الربوي كاأداة دائمة خلدمة الربية، التعليم، 

التكوين و ت�ضيري النظام الربوي.
يف جمتمع املعرفة، يعتر التعّلم بوا�ضطة التكنولوجيات احلديثة 
تكون  عامل  يف  للعي�س  التالميذ  ب�"حت�ضري  ت�ضمح  هامة  كفاءة 
فيه كل الأن�ضطة معنية بالإعالم و الت�ضال)...( و التحّكم يف 
هذه التكنولوجيات يعّد اأحد الو�ضائل الناجعة لتح�ضري الأجيال 
اجلديدة ملواجهة امل�ضتقبل و رفع التحديات الكرى الّتي يحملها 

يف طّياته" )من ديباجة القانون التوجيهي للربية الوطنية 
08-04 بتاريخ 23 جانفي2008(.

و  الإعالم  تكنولوجيات  ا�ضتعمال  م�ضاألة  مناق�ضة  اأجل  من  و 
وفق  الأ�ضواء  ت�ضليط  بهدف  و  املدر�ضة  يف  )ت.اإ.ا(  الت�ضال 
اأ�ض�س احرافية و مو�ضوعية مرتكزة على البحوث العلمية حول 
اإ�ضهام ت.اإ.ا يف الربية، نّظم املعهد الوطني للبحث يف الربية 
املنتدى الأّول "تربية تك"– طبعة -2011 حتت عنوان "اإ�ضهام 
ت.اإ.ا يف تطوير الربية". و كان طموح املنظمني اأن ي�ضبح هذا 

احلدث موعدا �ضنويا لالأ�ضرة الربوية و العلمية.
و هو ال�ضبب الأ�ضا�ضي الذي، و مببادرة من معايل وزير الربية 
تنظيم  مّت  اإثره   على  اأحمد،  بابا  الّلطيف  عبد  ال�ضّيد  الوطنية، 
املنتدى الدويل الثاين "تربية تك 2013" حتت عنوان "املدر�ضة 
 18 و   17  ،16  ، اأّيام   ذلك  و  الرقمنة"  ع�ضر  يف  اجلزائرية 
اأفريل 2013 بق�ضر الثقافة مفدي زكرياء باجلزائر العا�ضمة. 

المدرسة الجزائرية في عصر الرقمنة

المنتدى الدولي "تربية ـ تك" الطبعة 
الثانية 2013

على م�ستوى النظام، الرتبية ذات النوعية:
تن�ضئ اإطار ت�ضريعي،

 ت�ضع �ضيا�ضات وجيهة و منا�ضبة،
 تتمتع بدعم اإداري و قيادي،

 ت�ضتلزم موارد كافية تقي�س نتائج التعّلم."

�س على التزام  الربية ذات النوعية ق�ضّية اجلميع. يجب اأن ُتوؤ�ضَّ
وظيفة  يوؤّدي  الذي  املعلمني  �ضلك  خ�ضو�ضا  ال�ضركاء  جميع 
مفتاحية. بالفعل، لكي ي�ضتطيع نظام تربوي اأن يوّفر تربية ذات 
منه،  الأكر  اجلزء  يف  يحوي،  اأن  يجب  التالميذ،  لكل  نوعية 
مكت�ضبني  التكوين،  جّيدي  يكونوا  اأن  �ضرط  على  لكن  معّلمني 
لقدرات جديدة تفر�ضها مدر�ضة      و جمتمع الغد، قادرين على 

متابعة التطّور يف املعارف و البتكارات البيداغوجية.

من جهة اأخرى، على ال�ضيا�ضات الربوية اأن ت�ضع يف احل�ضبان 
اأن يعي�ضهما املدر�ضون،  الّلتني يجب  الرفاهية  و  الاّلزمة  املكانة 
و اأن متنحهم فر�س تطويرهم املهني و تكوينا ذا نوعية عالية. 
بوظائفهم  للقيام  جديدة  اأدوات  لهم  توّفر  اأن  اأي�ضا  يجب  كما 
اجلديدة باعتبارهم ُو�ضطاء، من�ضّطني و مر�ضدين، اإ�ضافة اإىل 

الوظيفة الربوية و الناقلة للمعارف.

اأخريا، و يف كل ال�ضياقات، تكون الربية ذات نوعية اإن تاأقلمت 
اأح�ضن مع احلاجات الراهنة و امل�ضتقبلية للمتعّلمني و للمجتمع. 
و يعتر حتّديها يف ال�ضتجابة للمتطلّبات اجلديدة للغد يف الوقت 
الّذي حتافظ فيه على اأح�ضن النوعيات ملدر�ضة الأم�س و اليوم. 
من  للم�ضتقبل  جديدة  اأجيال  الربية  ر  حت�ضّ اأن  البديهي،  من 
مكانتهم يف احلياة  لأخذ  اأنف�ضهم  تطوير  م�ضاعدتهم يف  خالل 

القت�ضادية.

و من اأجل مواجهة التغرّيات الجتماعية يف العامل و كذا التحدّيات 
الّتي جتابهها املدر�ضة اجلزائرية، من ال�ضروري التفكري الدائم 
يف �ضمان تربية ذات نوعية منا�ضبة للمجتمع اجلزائري ق�ضد 
ب على راأ�س  بناء مواطني الغد. و من اأجل ذلك، و بعد اأن ُن�ضِّ
اأحمد  بابا  الّلطيف  عبد  ال�ضّيد  قام  الوطنية،  الربية  وزارة 
باإطالق ا�ضت�ضارة وطنية بتاريخ 3 فيفري اإىل 11 اأفريل 2013 
القيام  ال�ضركاء الجتماعيني لقطاعه ق�ضد  و  الفاعلني  ملجموع 
هذه  متو�ّضط(.  و  )ابتدائي  الإلزامي  للتعليم  مرحلي  بتقييم 
ال�ضت�ضارة هي عملية تدخل يف اإطار برنامج عمل وزارة الربية 

للحكومة  العام  الرنامج  �ضمن  يندرج  بدوره،  الذي،  الوطنية 
و   2012 �ضبتمر   17 بتاريخ  الوزراء  جمل�س  عليه  �ضادق  الّذي 

تبّناه الرملان.

النظام  اإ�ضالح  م�ضار  دعم  اإىل  يهدف  املرحلي  التقييم  هذا 
2003؛ اإ�ضالح  الربوي الّذي انخرطت فيه اجلزائر منذ �ضنة 
ثّبته  و  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�ضّيد  اجلمهورية  رئي�س  د�ّضنه 
جمل�س الوزراء املنعقد يف اأفريل 2002 و �ضادق عليه الرملان. 
و قد متحور حول اإعادة بناء البيداغوجيا و حقول املواد، اإعادة 
و  البيداغوجي  التاأطري  حت�ضني  و  الربوي  للنظام  عام  تنظيم 

الإداري.

و هو، من جهة اأخرى منا�َضَبة لكل العائلة الربوية و كذا خمتلف 
جانب  اإىل  التالميذ  اأولياء  و  الربوي  القطاع  يف  ال�ضركاء 
التالميذ لو�ضع عر�س حال للو�ضعية الراهنة على م�ضتوى التعليم 
البتدائي و املتو�ّضط. و هو خا�ضة، فر�ضة لهوؤلء جميعا لطرح 
املوؤ�ض�ضات  اأوًل،  يعني،  و هو  الربية.  نوعية  لتح�ضني  اقراحات 
املدر�ضية ثّم املقاطعات فمديريات الربية للوليات. اإّنها عملية 

تتبع بعقد ندوات جهوية ثّم جل�ضات وطنية.

املراحل  خمتلف  ي�ضمل  مو�ضوعي  بتقييم  الأمر  يتعّلق  اأخريًا،  و 
املُنجزة منذ بداية الإ�ضالح. تتمحور حول مناهج التعليم، تكوين 
املكونني، ظروف التمدر�س و تكافوؤ فر�س النجاح و كذا حتديث 

الت�ضيري البيداغوجي و الإداري للموؤ�ض�ضات التعليمية. 
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و عقب هذه الزيارة اأ�ضرف معاليه على التوقيع على اتفاقية مع 
املمار�ضات  ا�ضتعمال ت.اإ.ا يف  تعميم  لت�ضهيل  الت�ضالت  قطاع 
البيداغوجية للمدر�ضني و التالميذ بغر�س حت�ضني نوعية التعليم 
و التعّلم. و تخ�ّس هذه التفاقية اأي�ضا تخفي�ضات هاّمة يف اأ�ضعار 

ا�ضراكات م�ضتخدمي الربية يف جمال الإعالم و الت�ضال.
اإّن هذا املنتدى الثاين يبنّي انخراط اجلزائر من خالل التدخالت 
العديدة لفخامة رئي�س اجلمهورية يف القمة العاملية حول جمتمع 
املعرفة )تون�س 2005( و القمة الرابع ع�ضرة لالحتاد الإفريقي 

باأدي�س اأبابا )25 جانفي – 2 فيفري 2010(.
كما ي�ضّجل يف اإطار الحتفالت املخّلدة خلم�ضينية ال�ضتقالل و 
و هو  العلم".  "يوم  الوطني  اليوم  و  الوطنية  ال�ضيادة  ا�ضرجاع 
اليوم الّذي ي�ضادف 16 اأفريل املوافق لذكرى رحيل ال�ضيخ عبد 
احلميد بن بادي�س رئي�س جمعية العلماء امل�ضلمني اجلزائريني، 
و  الربوية  باملوؤ�ض�ضات  ثقافية  تظاهرات  عر  �ضنة  كل  املخّلدة 
غريها يف ربوع البالد. و هو اليوم الرامز اإىل الثقافة و العلم. و 
هو اأي�ضا تاريخ يذّكر بالإرادة ال�ضلبة للجزائر و كّل اجلهود الّتي 
و  التقّدم  نحو  يتّجه  تنمية جمتمع  و  املعرفة  تثمني  ُبِذلت ق�ضد 
هو يحارب الأمّية و يدافع عن حّق الطفل يف املدر�ضة من خالل 
جمانية  �ضمان  و  التمدر�س  �ضّن  البالغني  الأطفال  كل  اإحلاق 

التعليم و النوعية يف الربية...
للبحث  الوطني  املعهد  ِقَبل  من  املنتدى  هذا  تنظيم  مّت  لقد  و 
الت�ضال،  و  الإعالم  تكنولوجيات  و  الريد  وزارة  الربية،  يف 
تطوير  و  البيداغوجية  البتكارات  لإدماج  الوطني  املركز  و 
الفّعالة  تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال يف الربية و امل�ضاهمة 
هذا   .)AITA( التكنولوجيات  و  لالإعالم  اجلزائرية  للجمعية 
يف  اقت�ضاديني  �ضركاء  و  موؤ�ض�ضات  عّدة  لته  موَّ الّذي  املنتدى 
خدمة الربية الوطنية و نعني بها: ات�ضالت اجلزائر، موبيلي�س، 
كوندور، �ضام�ضونغ و اإنتل )املمولني الذهبيني( و كذا �ضتون�ضوفت 
)املمولني الف�ضيني(. و قد كان الهدف من هذه التظاهرة تخليد 
يوم العلم يف �ضياق متّجه نحو دعم مدر�ضة ُتدِمج التكنولوجيات 
احلديثة، و من اأجل مناق�ضة ا�ضتعمال ت.اإ.ا يف املدر�ضة و عر�س 
املتو�ّضطة(،  و  )البتدائية  املدار�س  بع�س  يف  املُبَتِكرة  التجارب 
البتكارات  ميدان  يف  اخلرات  تقا�ضم  املنتدى  ا�ضتهدف  كما 
لالأعمال  الكرى  اخلطوط  حتديد  اأخريا،  و  دوليني  خراء  مع 

امل�ضتقبلية من اأجل رقمنة النظام الربوي اجلزائري.

�ضني  متخ�ضّ اأجانب  و  وطنيني  خراء  احلدث  هذا  جمع  قد  و 
املحا�ضرون  قّدم  حيث  الت�ضال.  و  الإعالم  تكنولوجيات  يف 
اهتمام  نالت  الجنليزية  و  الفرن�ضية  و  بالعربية  مداخالت 

امل�ضاركني حول م�ضامني متعّددة:
الربية و التكنولوجيات احلديثة: يون�س قرار

مايكرو�ضوفت يف خدمة الربية: مراد نايت عبد ال�ضالم
اإ�ضالح املناهج و �ضيا�ضات التقييم: حالة الكيبك: 

با�ضكال ندينغا
التكوين العايل و ا�ضتعمالت التكنولوجيات "الرقمية" و 
"تالميذ، طلبة و ت.اإ.ا": ماهي نظرة املدر�ضة لن�ضاطاتهم 

الاّلمدر�ضية؟: اإيريك برويار / �ضتاف
من اأجل اإعادة تنظيم نظام التعليم: فلن�ضتوح اأف�ضل 

املمار�ضات: بلقا�ضم رحماين
اإدماج ت.اإ.ا يف تعليم الريا�ضيات: �ضامية ميحّدان

اإدماج البتكارات من خالل ت.اإ.ا من اأجل حت�ضني 
تعليم الّلغات: فوزية م�ضعودي

القيادة يف املوؤ�ض�ضات الربوية: ت�ضيري التغيري و 
ممار�ضات التعاون: مي�ضال غارون  

:Huawei e-Education and Cloud Computing  حلول
 منري فرجاين

تكوين املكونني و اإدماج ت.اإ.ا يف تعّلم املواد: حمّمد 
خالدي

L مدر�ضة الغد: األن جورج بولون و خل�ضر بغداد

 / حما�ضرات  عّدة  مت  ُنظِّ العلمية،  التظاهرة  هذه  اأثناء  و 
اإ�ضكاليات  ذلك  من  اأي�ضا،  الق�ضايا  خمتلف  حول  نقا�س 
 – ن�ّضطها )م.و.ب.ت  الربية  ا�ضتعمال ت.اإ.ا يف  البحوث حول 
اآيتا(. و كذا  – مايكرو�ضوفت و  اإنتال   – م.و.اإ.اإ.ب.ت.ت.اإ.ا.ت 
اإنتال  برامج  م�ضاهمات  كيفية  لتو�ضيح  تطبيقية  ور�ضات  عّدة 

التعليمية ن�ضّطتها �ضركة اإنتال.
و قد كان هذا الف�ضاء العلمي الّذي ن�ّضطه ال�ضحفي اأحمد حلري 
من تلفزيون "قناة اجلزائر" فر�ضة لتبادل و تقا�ضم التجارب الّتي 
ت�ضمح باإن�ضاء دينامية حقيقية للتعاون و امل�ضاهمة بني الفاعلني 
العموميني و اخلوا�س العاملني يف جمال التكنولوجيات احلديثة 

جمريات املنتدى
هذه التظاهرة املخلدة لذكرى اليوم الوطني للعلم و التي د�ّضنها 
معايل وزير الربية الوطنية اأم�ضية 15  اأفريل باإعالنه النطالق 
لقد مّت يف  و   . للمنتدى من خالل مداخلته الفتتاحية  الر�ضمي 
بداية التظاهرة تقدمي عر�س فّني للتالميذ مقرح من مديرية 
بوزارة  الجتماعي  الن�ضاط  و  الريا�ضية  و  الثقافية  الأن�ضطة 

الربية الوطنية.
و بعدها ا�ضتمتع معايل الوزير بعر�س تربوي بيداغوجي تفاعلي 
التالميذ  من  لفوج  منزيل  واجب  اإجناز  يف  متّثل  بعد  عن 
باإ�ضراف اأ�ضتاذتهم ملادة الفيزياء با�ضتعمال وينداوز  365 )365 
م�ضعود،  بن  يا�ضمني  التالميذ:  ن�ّضطه  العر�س  هذا   )Windows

كنزة ح�ضيني، مهدي �ضعبان و اأ�ضتاذة الريا�ضيات ليلى غاجي و 
هوؤلء من متو�ّضطة ال�ضيخ العقبي ببولوغني و الّذين ا�ضتفادوا من 
.)MICROSOFT( تكوين منحتهم اإياه �ضركة مايكرو�ضوفت

ملداخالت  مليا  ذلك  بعد  اأحمد،  بابا  الروفي�ضور  ا�ضتمع  كما 
الثالث  )باللغات  املتدخلني  مع  معاليه  تناق�س  كما  امل�ضاهمني. 

اأثر  الربية،  ا�ضتعمالت ت.اإ.ا يف  لغة خطابه( حول  كّل ح�ضب 
املوارد الرقمية يف التعليم تعّلم و بالتايل حول املردود الدرا�ضي 
و حت�ضني امل�ضتوى الأكادميي، بح�ضور كل امل�ضاركني. و قد اأبدى 
يف  ت.اإ.ا  ا�ضتعمال  اأجل  من  التام  التزامه  و  ا�ضتعداده  اأي�ضا 

املدر�ضة اجلزائرية.
ا�ضتعر�س  ق�ضري  افرا�ضي  لعر�س  اإعجابه  معاليه  اأبدى  كما 
التحديث  اأهمية  مرزا  الع�ضور  عر  اجلزائر  اإجنازات  تاريخ 
ن�ّضط  و قد  اأهدافها.  و  العلم  يوم  و منا�ضبة ذكرى  التكنولوجي 
البتدائية  املدر�ضة  التفاعلي جمموعة من تالميذ  العر�س  هذا 

بوجمعة مّتيم بدرارية. اأّطرهم مدير اإكمالية و اأ�ضتاذة.
من  ثّلة  و  له  املرافق  الوفد  مبعّية  الوزير  معايل  قام  ذلك،  بعد 
امل�ضاركني و املدعوين بتفّقد اأجنحة املعر�س العلمي التكنولوجي 
املعلوماتي الّذي اأُقيَم على هام�س اأعمال املنتدى، فطاف باأجنحة 
املديريات املركزية للوزارة و املوؤ�ض�ضات حتت و�ضايتها كما اأبدى 
يف  ت�ضتغل  الّتي  العاملية  و  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  باأجنحة  اهتمامه 

اإطار اإنتاج و ا�ضتغالل التكنولوجيات احلديثة يف الربية.
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 تعلُّم كيفية التعّرف:
 تطوير ثقافة عامة ت�ضمل جميع املواد،

 الأولوية: تعلُّم التعلُّم 

 تعلُّم كيف تفعل:
 مواجهة عّدة و�ضعيات لي�ضت بال�ضرورة اأن تكون كلها 

مهنية، 
 تطوير التعلُّم بالفعل" Learning by doing "   مبا 

يف ذلك يف بناء املعارف،

 تعلُّم العي�س امل�سرتك:
 تطوير فهم الآخر، و اإدراك التبعية املُتبادلة، و 

امل�ضاريع املُ�ضركة
لم،  دية، و الفهم املُتبادل، و ال�ضِّ  احرام قيم التعدُّ

 تعلُّم اأن تكون:
 يف حالة العمل على تفتُّح ال�ضخ�ضية 

ف با�ضتقاللية، بالأهلية جتاه احلكم،   يف حالة الت�ضرُّ
و مب�ضوؤولية 

 يف حالة تطوير كل ُقدراته... 

II – عنا�صر التقارير: 

  اليون�سكو 
ال�ضنوات،  بع�س  خالل  املُتمدر�ضني  لغري  طفيف  انخفا�س  بعد 
حول  يدور  عددهم  بقي  اليون�ضكو،  اأع�ضاء  التزامات  رغم 
عدد  ُقّدر  البتدائي،  التعليم  نهاية  يف  يزداد.  بداأ  و  مليون   61

املت�ضربني ب� 200 مليون. من بني حاملي �ضهادة البكالوريا اأو ما 
ُيكافئ ذلك، 60٪ منهم ُيعانون من �ضعوبات اأكرث اأو اأقل خطورة 
يف ُمتابعة الدرا�ضة. مازال بع�س الدول يتقبل اأن يغادر 15 اإىل 

22٪ من تالميذهم مدار�ضهم دون اأية �ضهادة عملية.

  �سيناريوهات منظمة التعاون و التنمية القت�سادية 
الربوية  الأنظمة  لتطوير  الكرى  ال�ضت  الفر�ضيات  بني  من 
2000، واحدة جُت�ّضد �ضيناريو جناح  اأجنزت يف بداية �ضنوات 
ُمت�ضاٍو بني اجلميع، و لكن مع تغيري جذري للقواعد التنظيمية، 

للُمنظمة و لفهم الّنظام. 

   لغز الأجوبة احلالية 
يف نف�س جمالت الت�ضاوؤُلت املُولدة عن عرقلة اأو تطوُّر املدر�ضة، 
ال�ضياق  و  الثقافات،  و  البلدان،  ح�ضب  ُمتعددة  الأجوبة  تعتر 
التاريخي، والّرهانات و الختيارات ال�ضيا�ضية. يف بع�س الدول، 
ل توجد عالمات، و ل اأق�ضام، و ل مناهج، و ل اإعادة، و ل ف�ضل 
درا�ضي، و ل �ضاعات للدرا�ضة... يف اأخرى، هناك اأق�ضام حتتوي 
من  الأعمار،  متعددة  تعلُّمات  اأفواج  تلميذ،   200 اإىل   80 على 
تدفقات م�ضاعفة، و تدفقات ثالثية الأ�ضعاف، و برامج تكوين 

مدى احلياة، اأنرنت يف البكالوريا، و اأق�ضام مقلوبة ...
و  فُمتوترون،  هناك،  اأما  و  بالتعلُّم،  �ضعداء  التالميذ  هنا، 

مهّزوؤون.
كل  تعيينهم  فيتم  هناك،  اأما  و  موّظفني،  الأ�ضاتذة  يعتر  هنا، 

عام.

برجمتها  مّتت  ولية   12 ل�  توّفرت  قد  الفر�ضة  هذه  الربية.  و 
للم�ضاركة يف هذا املنتدى عن طريق نظام املحا�ضرة عن بعد. 
�ضارك يف  كما  باحلدث.  الأربعة  الأّيام  اإي�ضالها طيلة  مّت  حيث 
هذا املنتدى عر زيارة مبنى ق�ضر الثقافة مدر�ضون   و تالميذ و 

اأولياء و مواطنون �ضواء باحل�ضور الفعلي اأو الفرا�ضي.
طت عّدة فعاليات اقرحها م�ضاهمون  و على هام�س املنتدى، ُن�ضِّ
لفائدة كّل التالميذ حيث ا�ضتفادوا من اأن�ضطة افرا�ضية للتعليم 

التفاعلي اإىل جانب ن�ضاطات فنّية اإبداعية.
املواقع  اأح�ضن  م�ضممي  على  جوائز  عت  ُوزِّ املنتدى  ختام  يف  و 
خمتلف  يف  البتدائية  املدار�س  اأجنزتها  الّتي  الإلكرونية 

مديريات الربية لولية اجلزائر.
اإيجابي  جّد  �ضدى   2013 طبعة  تك"  ل�"تربية  كان  اأخريا،  و 
العر�س،   اأجنحة  اأو  املحا�ضرات  قاعة  يف  �ضواء  امل�ضاركني  لدى 
و قد عّر اأي�ضا التالميذ و الأولياء و الطلبة عن �ضعادتهم بهذا 
هذا  يف  جّمانا  �ضمانها  مّت  قد  امل�ضاركة  اأّن  و  ة  خا�ضّ احل�ضور 
املكان اجلميل. كما �ضمح هذا احلدث اأي�ضا للفاعلني الربويني 
بالطالع على خمتلف التجارب الإبداعية الّتي قامت بها خمتلف 
مّما  املنتدى  لهذا  املمولني  و  امل�ضاهمني  دعم  بوا�ضطة  املدار�س 

اأ�ضفر عن جناحه. 
و كان املنتدى كذلك ف�ضحة للتالميذ و اأوليائهم و حتى الأطفال 
املر�ضى من م�ضت�ضفيات "بارين" بح�ضني داي و " ملني دباغني" 
بباب الوادي لي�س لال�ضتجواب فح�ضب و اإمنا لالطالع و امل�ضاهدة 
عن قرب حتى ا�ضتعمال كل ما اأنتجته اأكر ال�ضركات العاملية من 
تبخل  مل  و  ترفيهية،  و  تعلمية  و  علمية  برامج  و  اأدوات  و  اآلت 
 – �ضام�ضونغ  تكنولوجي،  �ضمارت  مايكرو�ضفت  اإنتل،   " �ضركات 
هواوي ال�ضينية- و كندور اجلزائرية و غريها..." التي ت�ضتحق 
منا كل ال�ضكر و الثناء على احرافيتها و �ضعة �ضدر ممثليها و 

غزارة علم موؤطريها الذين مل يبخلوا على الزائرين ب�ضيء.
موبيلي�س  ل�ضركة  الفّعال  بالدور  ن�ضيد  اأن  الأخري  يف  نن�ضى  ل  و 
و اجلزائرية لالت�ضالت و كذا �ضام�ضونغ على الدعم املادي  و 

املعنوي �ضواء يف متويل امللتقى اأو يف العمل على اإجناحه.
 AITA كما جتدر الإ�ضارة اإىل القيمة امل�ضافة احلقيقية جلمعية
التي لولها ملا لقي املُنتدى كل هذا الّنجاح و كل هذا الرواج. كما 
الأطفال  وجوه  على  ر�ضمت  التي  ال�ضورة  تلك  متر  اأن  مُيكن  ل 
من  باأحرف  ت�ضجل  و  تكتب  بل  الكرام  مر  بال�ضرطان  املر�ضى 

اإىل  ووقوفه  و  ت�ضجيعه  على  الوطنية  الربية  وزير  ملعايل  ذهب 
جانب املبادرة و املُ�ضاركة فيها من خالل تبنيها و املوافقة عليها 
و كذلك معايل وزير الريد و تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال. 
و�ضائل  و  عتاد  من  قدموا  ما  على  اجلزائرية  كندور  �ضركة  و 
مب�ضت�ضفى  الكلمة  معنى  باأمت  رقميني  ق�ضمني  لفتح  تكنولوجية، 
" ملني دباغني" لفائدة الأطفال املر�ضى بال�ضرطان  "بارين" و 
و  ال�ضرور  و  البهجة  فيها  اختلطت  تو�ضف  ل  الفرحة  كانت  و 

البت�ضامة.
و يف ختام املنتدى قدم امل�ضاركون جمموعة من التو�ضيات لبناء 
اخلبري  بولون  األن  مداخلة  منها  نختار  اأن  اآثرنا  الغد  مدر�ضة 
الدويل يف تقومي الأنظمة و التعلُّمات يف املنتدى الدويل "تربية �� 

تك" التي عر من خاللها عن روؤيته ملدر�ضة الغد: 

ر لعالَم ما بعد الغد  مدر�صة الغد التي �صتُح�صِّ
و  باجلزائر   2013 الثانية  الطبعة  تك   - تربية  ندوة  �ضياق  يف 
يف  الت�ضال  و  لالإعالم  اجلديدة  للتكنولوجيات  �ضة  املُخ�ضّ
املُبتكرة  الإ�ضهامات  هذه  اإىل  النظر  املنطقي  من  التعليم، 
حتى  و  الغد.  ملدر�ضة  اأو�ضع  روؤية  يف  �ضاملة  و  متفح�ضة  بنظرة 
الأف�ضل  من  ال�ضت�ضرافية،  املنهجية  هذه  مع  من�ضجمني  نبقى 
تو�ضيح  و  الربوية،  للمثالية  العري�ضة  اخلطوط  من  ننطلق  اأن 
التقارير، و حتديد بع�س الجتاهات الكبرية امل�ضبوغة ب�ضبغة 
ات. تتقاطع  التطوُّر و ذلك من اأجل و�ضع اأخالقيات قيادة التغريُّ
عنا�ضر الدرا�ضة املُقرحة مع م�ضادر عديدة.  فهنا نذكر تقارير 
اليون�ضكو )منظمة الأمم املُتحدة للربية و الثقافة و العلوم(، و 
اليوني�ضيف )منظمة الأمم املُتحدة للطفولة(، و البنك العاملي، 
و ُمنظمة التعاون و التنمية القت�ضادية ، و اإ�ضالحات الأنظمة 
التقومي،  و  التدقيق  البحوث،  فرق  ونتائج  املُختلفة،  الربوية 
الور�ضات  و  التجاُرب  مرافقات  و  اخلراء  فريق  اقراحات  و 

احلالية. 

I -  المثالية التربوية 
تقرير  عنوان  ذلك  كان  الداخل"  يف  خُمباأ  كنز  التعليم،   "
منذ   ...  XXI القرن  يف  للتعليم  الدولية  اللجنة  عن  اليون�ضكو 
ابتداًء من  اأجل بناء تعليم مدى احلياة  20 �ضنة تقريبا. و من 

املدر�ضة، توجد 04 اأ�ض�س لتج�ضيد هذا الطموح و هي: 
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تختاره  اأو  فتنتخبه  هناك،  اأما  و  ُمكّون،  املُوؤ�ض�ضة  مدير  هنا، 
ال�ضلطة.

يتم  املُوؤ�ض�ضة  يف  املُحددة  املردود  اأهداف  بلوغ  يتم  مل  اإن  هنا، 
غلقها.

و هناك، ُيقيًّم الأ�ضاتذة من قبل التالميذ...
منظومات عديدة، حلول موؤقتة عديدة لي�س لها معنى وا�ضح اإّل 
م اأكرث  يف �ضياقها. ت�ضعى يف جمملها، كلُّها لنف�س الطموح: التقدُّ

نحو الّنجاح للجميع. 

III- توافق التطُورات و الأهداف 

التلميذ:
 من ُم�ضتقبل ُمَراَقب اإىل فاعل، ُم�ضاهم يف َتعلُّماته،

 تطوير ت.اإ.ا يجب اأن ُي�ضرع يف تغيري املكانة
 مقاربة اأكرث اإجمالية، اأكرث �ضمولية، متعددة 

املرجعيات
 م�ضارك يف بناء اأدواته ال�ضتقاللية 

املعرفة: 
 النتقال من املعارف املُتاحة يف كل مكان اإىل البناء 

النقدي للمعرفة امل�ضتهدفة،
 تطوير معارف اأخرى �ضرورية عدا تلك الّر�ضمية 

فح�ضب. 

تنظيم التعلُّمات: 
 املداخالت بالدللة 

 العمل بالكفاءات، نحو اأنظمة مرجعية قابلة للتقييم، 
 و�ضعيات جماعية، �ضو�ضيوبنائية،

 كرونوبيولوجيا التعلُّمات يف اأوقات خُمتلفة، مدر�ضية و 
غري مدر�ضية.

موارد ت.اإ.ا يف التعليم:
 من اأجل اإنتاج و�ضعيات اأ�ضيلة،

 للعمل على انتقال العلم اإىل املعرفة،
 من اأجل اإف�ضاح املكان للجديد و لالأ�ضكال الفارقية 

للتعّلمات التي مازالت جمهولة،
 MOOCS تو�ضيع الدرو�س املفتوحة على النرنت 

ة من قبل الأ�ضاتذة. املُ�ضريَّ

تعديل التعلُّمات:
 ربط العالقة بني التنقيط- ُمراقبات/تقومي التعلُّمات،

 املُراقبات املُ�ضتمّرة/ تقومي الكفاءات، 
 اأولوية امل�ضار على النتائج.

املدّر�س:
 حمرف يف تعلُّمات الآخرين

 و�ضيط، ُمرافق
 تطوُّرات الهويات املهنية 

 التكوينات الأّولية و املُ�ضتمّرة املُعاد ت�ضكيلها.

الإطارات:
 قياديون بيداغوجيون لنظامهم  

 ُمبادرون ُمتفائلون،
رون لتخاذ قرارات املخاطرة البيداغوجية،  ُمي�ضِّ

حكامة املنظومات:
 القيادة بوا�ضطة الدللة و القّيم،

 انطالقا من توّقع ُموؤ�ضرات املُخّلفات و الآثار،
 وحدات وجيهة لقيادة النظام املزمع اإعادة ت�ضكيله 

الرتبية امل�سرتكة:
 ت�ضجيل املدر�ضة �ضمن النظرة امل�ضتقبلية للتكوين 

مدى احلياة 
 امل�ضاريع الربوية يف الأقاليم، مع فاعلني اأخر يف 

الربية،
خال�صة اإعادة و�ضع املُتعّلم يف مركز م�ضروعه للتغيري. 

 التعليم غدا، مثل الأم�س، عدم التاأكد من اأي �ضيء،
 اإمنا يجب حت�ضري التالميذ على ت�ضيري التعقيد، عدم اليقني،

املق�سود هو م�ساعدتهم: 
 على البناء الذاتي ملعرفة جُمهزة مبا فيه كفاية جلعلهم ُم�ضتقّلني، 

 على بناء م�ضاريع يف و�ضعيات تعطيهم دللة و قوة و قيم جتعلهم م�ضوؤولني يف العامل.
" اأولدكم لي�ضوا اأولدكم" كما يقول ال�ضاعر جران. اإّنهم ل ينتمون لأحد، ل للمدر�ضة على اأية حال، اإنهم ينتمون لأنف�ضهم!
ات.             ات، كل التغريُّ اأخريا، الربية هي ُم�ضاعدة التالميذ على بناء م�ضارهم اخلا�س بهم، يف اأخالقية قيادات م�ضركة للتغريُّ
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للمدر�ض��ة الع�ضري��ة ثالث��ة حتدي��ات كب��رية يج��ب رفعه��ا: حت��دي 
ه��ذه  ال�ض��تقبال.  ظ��روف  وحت��دي  الفعالي��ة  حت��دي  العدال��ة، 
التحدي��ات لي�ض��ت �ضعوب��ات ظرفي��ة ميكننا التخل���س منها ببع�س 
الإج��راءات ال�ضغ��رية اأو بع���س التعدي��الت الظرفي��ة. فه��ي مه��ام 
متوا�ضل��ة     و م�ض��تمرة ، م�ض��جلة حت��ى يف قل��ب امل�ض��روع املدر�ض��ي 
حت��ى يك��ون كل ي��وم وفيا بع�س ال�ض��يء ملبدئه. لكن رمبا يجب قبل 
كل �ض��يء اإع��ادة تاأكي��د معن��ى املوؤ�ض�ض��ة املدر�ض��ية. الق��ول ب�ض��وت 
ع��ال اإّنه��ا م��كان ذو خ�ضو�ضي��ة ول ميك��ن ف�ضل��ه ع��ن املحي��ط 
الجتماع��ي و ال�ضيا�ض��ي. اإل اأنن��ا ل ن��دري اإن��كان يجب حجبها عن 

الواق��ع اخلارج��ي اأو فتحه��ا علي��ه.
 يف ح��ني ينته��ك القان��ون و ال�ض��رطة حرمه��ا اأحيان��ا بطريق��ة تكاد 
تكون عنيفة وغالبا بطريقة ا�ضتعرا�ضية، فمن امل�ضتعجل مراجعة 

معنى موؤ�ض�ضة من املفرو�س اأن تتكر�س للتكوين وتفتح الرجال.

معنى المدر�صة:
اأربع��ة  يف  للمدر�ض��ة  الأ�ضا�ض��ي  املفه��وم  نلخ���س  اأن  ميكنن��ا 

ك��رى: اقراح��ات 

المدر�صة،مكان لنقل المعارف و التكوين
اأول املدر�ض��ة م��كان للدرا�ض��ة، ف��ال العائل��ة و ل الع��امل مكلف��ان 
بالتكوين. بالفعل، فاملعارف التي ُتدر�س يف املدر�ضة تتنوع بح�ضب 
املع��ارف العلمي��ة املتوف��رة و املُتطلب��ات الجتماعي��ة القت�ضادي��ة 
الظرفي��ة. و لك��ن زي��ادة عل��ى نق��ل املع��ارف اله��ادف اإىل تربي��ة 
الطف��ل )املراه��ق( لأج��ل فك��رة ع��امل م�ض��رك، ته��دف املدر�ض��ة 
اإىل التح��رر، اأي تكوي��ن عق��ول ن��رية و ناق��دة. و اإذا كان ه��دف 
املدر�ض��ة يف بع��ده الجتماع��ي التاريخ��ي، هو نقل ثقافة ُم�ض��ركة، 
متغ��رية دائم��ا يف �ض��كلها و حمتواه��ا، ف��ال ميك��ن لأفقه��ا الفل�ض��في 
اإل حتري��ر التالمي��ذ الذي��ن تتكف��ل به��م. و يف ه��ذا املعن��ى، فه��ي 
م��كان للتكوي��ن الفك��ري. و ه��ي اأي�ض��ا م��كان للتكوي��ن الأخالق��ي و 
ال�ضيا�ض��ي.    و ل يج��ب علين��ا اقت�ض��ار ه��ذه الرهان��ات عل��ى بع���س 

القواع��د و عل��ى بع���س املب��ادئ.
ل يعت��ر الَتكوي��ن الأخالق��ي املقرح قولب��ة ول موعظة. فهو يتمثل 
يف ترقية الأخالق املدنية املُتطابقة مع الختيارات اخلا�ضة اجلد 
خمتلف��ة عل��ى امل�ض��توى الثق��ايف و الّروح��ي. اإّن الأخ��الق املعا�ض��رة 
املتعلق��ة بالإن�ض��ان الدميقراط��ي ه��ي اأخ��الق منفتح��ة عل��ى ال��كل 
وت�ض��مح ل��كل واح��د بالتخّل���س يف نف���س الوق��ت م��ن الأناني��ة و م��ن 

مسـاهمات الباحثين
ترجمة مقاالت علمية

Eirick PRAIRAT    ،اإيريك بريرات 
) IUF( اأ�ستاذ بجامعة لورين، و ع�سو باملعهد اجلامعي بفرن�سا 

المدرسة الحديثة و تحدياتها

الذوب��ان يف اجلماع��ة. يتمث��ل الأمر يف تكوين �ض��باب دميقراطي و 
جمهوري لل�ّضماح للمجتمع بالتجديد مع التم�ّضك مببادئه. مُيكننا 
التكلُّ��م ع��ن" الوطني��ة املبدئي��ة" للتاأكي��د عل��ى دور املدر�ض��ة ال��ذي 
يتمث��ل يف تف�ضي��ل النخ��راط احلكي��م لبع���س املب��ادئ ال�ضيا�ض��ية 
�ض��ة )مبدئي��ة امل�ضلح��ة العام��ة، م�ض��األة التح��ّرر اأو  الك��رى املوؤ�ضِّ

اأي�ض��ا معنى امل�ض��وؤوليات(.

المدر�صة، مكان انتقالي
اأن تك��ون ل عائلي��ة و ل �ضيا�ض��ية، تعت��ر املدر�ض��ة ف�ض��اء  دون 
كل  عليه��ا  اأطلقه��ا  الت��ي  الت�ض��ميات  اإىل  بالع��ودة  و  و�ض��يطا. 
م��ن:Hegel ) املج��ال الو�ض��يط( وArendt ) الف�ض��اء م��ا قب��ل 
املحي��ط   (  Deweyو املتو�ض��ط(  )احل��د   Alainو ال�ضيا�ض��ي( 
اخلا���س(، والذي��ن اأ�ض��اروا اإىل اأّن التعليم/التكوين يتطلب مكانا 
اآخر، تقع املدر�ضة بني العائلة و بني عاملي ال�ضغل و الن�ضاط العام؛ 
لأنها – بال�ضبط-  بني هذه احلدود، مما مينعنا من ح�ضرها يف 
اأي م��ن ه��ذه الف�ض��اءات الثالث��ة. كما ُتعتُر اأي�ضا، من وجهة نظر 
اأخ��رى، ف�ض��اء انتقالي��ا.و ه��ي حت�ض��ر و تنظ��م م�ض��ار النتقال من 

ع��امل اإىل ع��وامل اأخ��رى...

اأن  التلمي��ذ  عل��ى  يج��ب  ال��ذي  الف�ض��اء  ه��ي  املدر�ض��ة  اإن   ...
يكت�ض��ف فيه و ُيجّرب قيمة و �ضرورة القانون املنظم للعامل الذي 
�ضيعي�ض��ه عندم��ا يك��ر. يعن��ي ه��ذا اأّن عل��ى املدر�ض��ة اأن ت�ض��ري اإىل 
ع��امل القان��ون ال��ذي ينتظ��ر م�ض��تقبل الطف��ل اأي عندم��ا ي�ضب��ح 
ذاك املواط��ن الّرا�ض��د، لي���س عليه��ا اأن ُتهم��ل و�ضعي��ة ح�ضانته��ا 
والنح�ض��ار يف دوام �ض��ارم للف�ض��اء العموم��ي.اإذ اإن فعل��ت فاإنه��ا 
ل الطفل م�ض��وؤولية مل ي�ض��بق له مواجهتها،  جتازف بالزوال و حُتمِّ
عك���س فك��رة خل��ق م�ض��وؤولية متط��ّورة.اإن له��ا حرمه��ا اخلا���س 

املت�ض��ف بالو�ض��طية ب��ني النغ��الق و النفت��اح الت��ام.

المدر�صة مكان للمحاكاة
بع���س  المتي��از  لأ�ض��كال  دي  التع��دُّ احلق��ل  يف  ��ن  ُتثمِّ املدر�ض��ة 
الأ�ض��كال الت��ي تب��دو له��ا وجيه��ة و ُمكّون��ة م��ن اأخ��رى ) معرف��ة 
الق��راءة، احلج��اج، التحلي��ل...(. ل تكم��ن ميزة املدر�ض��ة يف هذه 
العملي��ة م��ن الختي��ار و لك��ن يف كيفي��ة املواجه��ة الت��ي تن�ض��ئها م��ع 
ه��ذه. فالفع��ل و اإع��ادة الفع��ل م��ا هم��ا اإّل تفاهة للقول اإّن املدر�ض��ة 
م��كان للممار�ض��ة، لأّن��ه لي���س هن��اك تعل��م م�ضم��ون اإّل باحلرك��ة 
املُتك��ررة الت��ي م��ن خالله��ا نكت�ض��ب معرف��ة م��ا. "اإذا اقت�ض��ر 
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الأ�ضا�ض��ية- ع��ن املدار���س الأخ��رى )اخل�ضو�ضي��ة، واخلا�ض��ة، 
و الطائفي��ة الديني��ة،... (. مُيكُنن��ا الق��ول – اإذًا - اإّن املدر�ض��ة 
اإ�ضاف��ة اإىل اأّنه��ا م�ض��وؤولة عل��ى ع��دد التالمي��ذ الذي��ن ت�ض��تقبُلهم، 

هي م�ضوؤولة اأي�ضا عن ُم�ضتقبل الذين ُيغادرونها. 
تحديات اليوم، مهام غير منتهية...

تحدي العدالة
م��ا ه��ي ه��ذه التحدي��ات الكب��رية الثالث��ة الت��ي يج��ب اأن تك��ون يف 
املدر�ضة احلديثة؟ َجعل املدر�ضة اأكرث عدًل، ُيعتَرُ املهمة الأوىل.

فاملدر�ض��ة ل��ن تتخل���س م��ن هاج���س �ض��رورة حتقيقه��ا للعدال��ة. 
فاأ�ض��كال الظل��م تنتق��ل و تتخ��ذ له��ا مظاه��ر اأخرى، ت�ضدر ح�ض��ب 
اآلي��ات اأخ��رى، و تت�ضاع��د يف اأوق��ات اأخ��رى من امل�ض��ار الدرا�ض��ي، 
ُت�ضع��ف بع���س ال�ض��عوب اأكرث من اأخ��رى... و على علماء الجتماع    
له��ذه  ينبهون��ا  و  لن��ا،  يو�ضح��وا  اأن  التعليمي��ات  الباحث��ني يف  و 
ات، له��ذه النتق��الت، و له��ذه الأ�ض��كال اجلدي��دة الت��ي  التغ��ريُّ
ُتعي��د ر�ض��مها دون انقط��اع. لزلنا بعيدين عن احللم الُكندور�ض��ي 

ملدر�ض��ة نت�ضوُره��ا مكان��ا اأي��ن ُي�ضب��ح النا���س مت�ض��اوين. 

تحدي الفعالية
مب��ا اأّن املدر�ض��ة م��كان انتق��ايل، مفت��وح عل��ى املُ�ض��تقبل، لكونه��ا 
مرتبط��ة دائم��ا مبتطلب��ات جّد معقدة على عاملنا، فعليها اأن تكون 
فّعال��ة، ه��ذا ه��و التح��دي الث��اين. فلنفّك��ر يف ه��وؤلء املالي��ني م��ن 
التالمي��ذ الذي��ن يخرج��ون م��ن املدر�ض��ة كل ع��ام م��ن دون اأي��ة 
�ض��هادة. فالي��وم، ح��وايل 6٪ م��ن ال�ض��باب، ينح��درون غالب��ا م��ن 
بيئ��ات اجتماعي��ة ج��دُّ و�ضيع��ة، ه��م الذي��ن ُيغ��ادرون املوؤ�ض�ض��ة م��ن 
دون كف��اءة. اإذا اأدرجن��ا التالمي��ذ ال��ذي لي���س لديه��م ل �ض��هادة 
ل  و   BEP/CAPاملهني��ة الدرا�ض��ة  �ض��هادة  املهني��ة/  الكف��اءة 
رون ِب���51 اإىل 81٪م��ن ال�ض��ريحة العمرية كل  بكالوري��ا، فه��م ُيق��دَّ
عف��اء يف �ض��وق العم��ل و ُمت�ضف��ون بالياأ���س  ع��ام. �ض��باب بالغ��ون �ضُ
ع��ف مدر�ض��تنا، امل�ض��وؤولون ع��ن  الجتماع��ي. تل��ك ه��ي نقط��ة �ضُ
تون اأية منا�ض��بة لالإ�ض��ارة بالأ�ضبع  املدر�ض��ة يعرفون ذلك و ل ُيفوِّ

اإىل ه��ذه " الكارث��ة املزمن��ة".  

تحدي الم�صيافية
عّلمن��ا علم��اء الجتم��اع كث��ريا مفه��وم املن��اخ املدر�ض��ي. لك��ن، 
تتج��اوز فك��رة امل�ضيافية هذه امل�ض��األة. بالتاأكيد، مل�ض��األة الرفاهية 
يف املدر�ض��ة اأهميتها، و غري م�ض��موح اأن يذهب عدد من التالميذ 
الي��وم اإىل املدر�ض��ة م�ضطرب��ني. فكيف ل نك��ون قلِقني اأمام حركة 
متزاي��دة للت�ض��رب املدر�ض��ي؟ و ال��ّرد الوحي��د للمعاقب��ة يكم��ُن يف 
فر�س )توقيف الإعانات العائلية و اإلزام الوالدين بالإم�ضاء على 
"عقد ين�ّس على امل�ض��وؤولية"(. فامل�ضيافية اأكرث من ال�ض��تقبال، 

و املعن��ى احلقيق��ي للم�ضطل��ح ه��و امل��كان املخ�ض���س للغ��ري. يجب 
توف��ري م��كان، �ض��خ�ضي و موؤ�ّض�ض��ي، ل��كل واح��د حت��ى ل يح���ّس اأي 
اأحد اأّنه غريب يف املدر�ضة. اإّن امل�ضيافية ميزة الف�ضاء املدر�ضي  
ب��ل اإنه��ا عن�ض��ر تعريفه��ا؛ لأّن ماهي��ة املدر�ض��ة، كماهي��ة الثقاف��ة 
بطبيع��ة احل��ال، تكم��ن يف امل�ضيافي��ة. ب�ض��كل متناق���س يعتر هذا 
التح��ّدي الأك��ر، و التح��دي اله��ام، لأّن��ه ه��و ال��ذي يره��ن جن��اح 

التحدي��ني الآخرين. 
٭ EirickPrairat اأ�ض��تاذ يف عل��وم الربي��ة يف جامع��ة ل��وران 
Lorraine و ع�ض��و يف املعه��د اجلامع��ي لفرن�ض��ا )IUF(. ن�ض��ر 

موؤخرا"ال�ض��لطة الربوية L’autorité éducative " : انحطاط، 
ائت��كال، اأو التح��ّول ) PUN اإع��ادة الن�ض��ر 2001( و العقوب��ة يف 

الربي��ة ) PUF م��اذا اعل��م؟ 2011، طبع��ة خام�ض��ة حُمّين��ة(

التعل��م عل��ى ا�ض��تقبال ب�ض��يط، كم��ا ي�ض��ري اإلي��ه هيج��ل، ف�ض��وف ل 
تك��ون النتيج��ة اأف�ض��ل عل��ى الإط��الق، كاأننا نكتب كلم��ات يف املاء، 
اإذ لي���س بال�ض��تقبال و لكن بالن�ض��اط الذاتي نتعلم �ض��يئا، و قدرة 
ال�ض��تعمال م��ن جدي��د و املعرف��ة الت��ي ت�ض��كل ملكيتن��ا وحده��ا ".

يتطلب كل تعلم اإن�ض��اء و�ضعيات متدرجة يف ال�ضعوبة و التعقيد، 
و اأجهزة ُمَب�ّضطة ل مُيكن للواقع اأن يقّدمها اإل بطريقة ناق�ضة و 
ع�ض��وائية. يقت�ض��ي فع��ل التعلُّ��م اأي�ض��ا، كنتيجة، الع��راف باحلق 
يف اخلطاإ دون اعتباره �ض��ببا يف الف�ض��ل املدر�ض��ي؛ اإذ يف املدر�ض��ة 
يح��ق اخلط��اأ .فل��و ات�ضف��ت املدر�ض��ة ب��كل اجلدي��ة ل ميك��ن له��ا اأن 
تت�ض��ف بالق�ض��اوة، فف��ي املدر�ض��ة ل ندف��ع اأبدانتيج��ة الأخط��اء 
دفعة واحدة و لكنها مق�ضطة. و من اأجل هذا ال�ضبب مينح التعلُّم 
املدر�ض��ي و�ضعيات للمحاكاة )�ض��هادة التعليم الأ�ضا�ضي، امتحان 
منه��ا  الغر���س  جتريبي��ة  اختب��ارات  الأبي���س،...(،  البكالوري��ا 

التخل���س م��ن هذه الأخطاء ولو ن�ض��بيا..

المدر�صة مكان م�صياف
اأك��ر  ه��ذه  م�ضياف��ا،  مكاًن��ا  اأي�ض��ا  تك��ون  اأن  املدر�ض��ة  عل��ى 

خ�ضو�ضياته��ا. فعليه��ا اأن ت�ض��تقبل كل الأطف��ال من دون ا�ض��تثناء: 
لق��د  الفق��ري...  الغن��ي،  املُع��ّوج،  املُ�ض��تقيم،  الأ�ض��ود،  الأبي���س، 
جعل��ت الدميقراطي��ة املثالي��ة ه��ذا املطل��ب اأك��رث حيوي��ة.  و لك��ن 
لتو�ضي��ح الأم��ر، ف��اإّن ح�ض��ن ال�ض��ت�ضافة املدر�ض��ية �ض��ابق للح��دث 
الدميقراط��ي، لأّنه��ا تتما�ض��ى م��ع فك��رة املدر�ض��ة ذاتها.فكل طفل 
ُملزم بتحقيق مثال الإن�ضانية فيه، على املدر�ضة اأن تكون مفتوحة 
لل��كل. و هك��ذا يج��ب فه��م العب��ارة املده�ض��ة لآلن، ال��ذي َيعت��ِر 
"املدر�ضة �ضيء طبيعي". اإذا كان للتكنولوجيات احلديثة من دور 
كب��ري توؤدي��ه، فه��و التن�ض��يط جلع��ل املعرفة كل يوم اأك��رث بلوغا، كل 

ي��وم اأك��رث توزيعا.
��ا، اإنه��ا فعالي��ة نف���س  لي�ض��ت امل�ضيافي��ة الربوي��ة مب��داأ قانونيًّ
املوؤ�ض�ض��ة التي تعمل على اأن تبقى اأمينة مل�ض��روعها. بالتحديد لأّن 
املدر�ض��ة اأفهم��ت ال��كل اأّنه��ا ل ميك��ن له��ا اأن تعّلم كل �ض��يء، فلي���س 
الكل هو الذي مُيّيزها و لكنهاامل�ضيافية. اإذا كان لعبارة "مدر�ضة 
دميقراطي��ة" معن��ى، فلي���س لأنها جتمع امل�ض��اواة و لك��ن لأّن لديها 
هواي��ة ا�ض��تقبال، و ل��و لبع���س الوق��ت، كل �ض��ريحة عمري��ة. فمب��داأ 
ُح�ض��ن ال�ضياف��ة ه��ذا ه��و ال��ذي ي�ض��مح بتمييز املدر�ض��ة- املدر�ض��ة 
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ا�صتقاللية اأو حيادية
م��ن املوؤك��د اأن��ه لي���س م��ن �ض��اأن الباح��ث يف الربي��ة اأن يق��ّرر كي��ف 
�ض��تكون مدر�ض��ة الغ��د. ذل��ك لأّن امل�ض��األة تتعّل��ق ب��كل املجتم��ع، كما 
اأّنه لي���س من اخت�ضا�س ال�ضيا�ض��يني فقط. فلي���س الباحث اأكرث–

لكن ل اأقل- �ضرعية من اأّي مواطن اآخر عندما يتعّلق الأمر بغاية 
املدر�ض��ة. غ��ري اأّن��ه م��ن املوؤك��د اأن ي�ض��اعد بف�ض��ل اأعمال��ه البحثي��ة 
يف اإث��راء النقا���س ح��ول املو�ض��وع. فاإ�ض��هاماته البحثي��ة العلمي��ة 
توؤّهل��ه لذل��ك، و م��ن ال�ض��روري ن�ض��ر نتائجه��ا و الهتم��ام بها لدى 
خمتل��ف الفاعل��ني يف الربي��ة. مما يقت�ضي حتّلي عمله بال�ض��روط 
البيداغوجية و بال�ضتقاللية من كل �ضغط �ضيا�ضي اأو اجتماعي.

يب��دو اأّن م�ضطل��ح "ا�ض��تقاللية" اأف�ض��ل م��ن "حيادي��ة" اإذ اأّن 
اعتق��ادات الباح��ث و ِقَيَم��ه تتدّخ��ل يف اختي��اره ملوا�ضي��ع اأبحاث��ه. 
فالباح��ث يف الربي��ة اإن�ض��ان ل��ه معتقدات��ه، اإّل اأّن عليه اتخاذ قدر 

م��ن ال�ض��تقاللية و املو�ضوعي��ة تعط��ي لبحث��ه م�ضداقي��ًة. 
و امله��م عن��دي اأك��رث ه��و احلف��اظ عل��ى ا�ض��تقالليتي و اأن اأق��در 
عل��ى نق��د �ضيا�ض��ة تربوي��ة معّين��ة ل لكونه��ا مل تعجبن��ي، ب��ل لأّنن��ي 
–بع��د التحلي��ل- مل اأره��ا تتنا�ض��ب و الأه��داف امل�ض��ّطرة اأو اأّنه��ا 
مل حتّق��ق النتائ��ج املرج��ّوة. هن��اك م�ض��كلتان تعر�ض��ان الباح��ث 
و ت�ض��ّكالن عام��ال يجعل��ه ينح��رف ع��ن امل�ضداقي��ة، تتمّث��ل الأوىل 
عندم��ا ُيطَل��ُب من��ه اإجن��از درا�ض��ة م��ا بتموي��ل من جهة م��ا الق�ضد 
منه��ا حتقي��ق اأهدافه��ا. اأّم��ا امل�ض��كلة الثانية فهي عندما ي�ض��تجيب 
ل�ض��لطة �ضيا�ض��ية تطل��ب من��ه ا�ضت�ض��ارة تقني��ة ح��ول توّجه �ضيا�ض��ي 

ثّم تبقى رهينة الأدراج. و هذا ما يقع اأحيانا على م�ضتوى اأعمال 
املجموعة الأوروبية الّتي تزُعم اأّن مواقفها ُمرتكزة على براهني. 
ة عندما  ّن��ا اأّن ه��ذه الراه��ني لي�ض��ت مو�ضوعية كلّي��ا خا�ضّ و ق��د بيَّ
حّللنا –بطلب من الرملان الأوروبي- م�ضاألة الفاعلية   و امل�ضاواة 

يف الأنظم��ة الربوي��ة.

 Marc DEMEUSE   مارك دموز
 ��� )Belgique – Mons( اأ�ضتاذ و مدير ملعهد الإدارة املدر�ضية جلامعة مون�س ببلجيكا �

marc.demeuse@umons.ac.be:الريد اللكروين

ما هي االسهامات الّتي يقّدمها البحث في 
التربية لمدرسة الغد؟

كان م��ن املفرو���س اأن تك��ون نتائ��ج البح��ث مو�ضوعي��ة و دقيق��ة 
خا�ض��ة يف حمي��ط دميقراط��ي تنتقل فيه ال�ض��لطة ب�ض��كل انتظامي 

اإّل اأّن امل�ض��األة لي�ض��ت كذل��ك ل��دى كل الباحث��ني يف الع��امل.

لماذا نتحّدث عن الم�صاواة في التربية؟
اإّن  و  اأعم��ايل.  امل�ض��اواة يف الربي��ة ه��و يف �ضمي��م  اإّن مفه��وم 
العم��ل عل��ى حتقي��ق مدر�ض��ة عادل��ة و فّعال��ة   ه��و الّداف��ع و الغاي��ة 
   Straeten  ،Nicaise & Matoul  2005 Nicaise( لهذه الأعمال  

.)Desmedt  & Demeuse  ،   2009    ،Demeuse, Baye, 

)...( اإذا كان م��ن املمك��ن نظري��ا التثبت من وجود تكافوؤ للفر�س 
من الناحية الت�ضريعية فاإّنه من ال�ضعب التحّقق من ذلك واقعيا. 
خ�ضو�ضا اأّن ل عدالة تكون منذ البداية مما يقت�ضي اإعادة توزيع 
لرثوة من اأجل حتقيق هذه العدالة من خالل م�ض��اعدة املعوزين. 

ثّم هل الهتمام بهوؤلء قد ُيف�ضي حّقا لتحقيق العدالة؟)...(
)...(اإّن حتقي��ق مب��ادئ العدال��ة و تكاف��وؤ الفر���س ه��و ال��ّذي يدف��ع 
اإىل جتني��د الطاق��ات و الو�ض��ائل و لك��ن ه��ل بتقدمي ه��ذه الإعانات 

نحّقق امل�ضاواة؟
حّت��ى فك��رة امل�ض��اواة ن�ض��بية تختل��ف ع��ر الزم��ان و امل��كان و م��ن 

خ��الل مفه��وم املجتمع��ات لها.
يح��ّدد Meuret )2000( مفه��وم الاّلم�ض��اواة بالق��ول: "نح��ن 
مدفوعون اإىل اعتبار اأّنه لكي تكون الاّلم�ضاواة اأمرًا غري �ضرعي 
علينا اأن نتخّيل اإمكانية اإلغائها من خالل فعل جماعي. اإًذا يجب 
تخّي��ل اأّن��ه باإمكانن��ا اإقن��اع اأغلبي��ٍة ب��اأّن الاّلم�ض��اواة ه��ذه ه��ي غ��ري 
�ضرورية، غري عادلة، اأو بالأحرى: هي غري عادلة مبا يكفي لكي 

نقوم باإزالتها."

تطّور الطلب نحو الباحثين
اأّي��ا كان جم��ال البح��ث يف العل��وم الإن�ض��انية و الجتماعي��ة، ف��اإّن 
الربط بني الطالبني و الباحثني ذو طبيعة براغماتية، ففي بلجيكا 
الفرنكوفونية تطّورت الطلبات الآن نحو طلب ال�ضت�ض��ارة لتخاذ 
القرار فتحّولت البحوث من طبيعة و�ضفية اإىل طبيعة ا�ضت�ضرافية.
 Aubert  Lotarski,  Demeuse, Derobertmasure & Friant,(

(. 2007

نح��اول م��ن خ��الل م�ض��ار ه��ذا املق��ال اإبراز هذا التط��ّور من خالل 

جتربتي اخلا�ضة مّدة ع�ضرين �ضنة داخل بلجيكا  و خارجها.
ل��ة يف بداي��ة  و هك��ذا فق��د كان��ت املقارب��ة الو�ضفي��ة ه��ي املف�ضّ
الت�ضعينات كما هو احلال يف بلجيكا الفرنكوفونية عند طلب تقييم 
نوعي��ة التدري���س يف م��ادة العل��وم يف بداية املرحل��ة الثانوية. يتعّلق 
الأم��ر اأ�ضا�ض��ا بتحلي��ل معطي��ات انطالق��ا م��ن حتقي��ق عل��ى عّينات 
م��ن التالمي��ذ و املدّر�ض��ني دون اأن حُت��ِدَث ه��ذه التحقيق��ات اأث��را 
فعلي��ا يف النظ��ام، و ل حّت��ى يف الطريق��ة الّت��ي اأُِع��دَّ على اأ�ضا�ض��ها. 
لق��د اأج��رت نف���س الِف��َرق يف نف���س الزمان درا�ض��ات اأخرى يف غري 
جم��ال تدري���س العل��وم؛ و ق��د كان مو�ض��وع ه��ذه الدرا�ض��ات متعّلقا 
��ت تل��ك التحقيق��ات يف  بلغ��ة التدري���س و الريا�ضي��ات، و ق��د ُبرجِمَ
نف���س املنظ��ور ال��ّذي تق��وم ب��ه اجلمعي��ة الدولي��ة لتقيي��م امل��ردود 

املدر�ض��ي )IEA( عل��ى امل�ض��توى ال��دويل منذ �ض��نة 
.)Tiana Ferrer  2001( 1958

 Reading( الق��راءة  اأبجدي��ات   :IEA حتقي��ق  بف�ض��ل  رمّب��ا 
literacy( ل�ض��نة 1991، ظه��ر اأّول تغي��ري. و يف مواجه��ة النتائ��ج 

ة بعد ن�ضرها يف اجلرائد، �ضهدنا اأّول ردود اأفعال  املتو�ّضطة، خا�ضّ
لل�ضيا�ض��يني، اإذ مّت تقلي���س العتم��ادات املالي��ة املوّجهة للبحث يف 
جم��ال التقيي��م ال��ّذي تق��وم به ِفَرق اجلامعة الّتي �ض��اركت يف تلك 
الدرا�ض��ة. لق��د كان له��ذا احل��ادث الف�ض��ل يف اهتمام ال�ضيا�ض��يني 

باأعم��ال الباحثني.
 )PISA( اإّن ظه��ور الرنام��ج ال��دويل ملتابعة مكت�ض��بات التالميذ
 ،)OCDE( الّذي و�ضعته منظمة التعاون و التنمية القت�ضادية
اإي��الء ال�ض��لطات كل  2000، ه��و ال��ّذي �ض��يوؤّدي اإىل  يف بداي��ة 
 et   Blondin الهتم��ام للتقييم��ات الوطني��ة و الدولي��ة )2004 
 ،1994 �ض��نة  م��ن  انطالق��ا  الف��رة،  نف���س  Lafontaine(. يف 

قامت اإدارة التعليم، مب�ضاعدة ِفَرق بحث منخرطة يف التقييمات 
الدولي��ة، بتو�ض��يع التقييم��ات اخلارجي��ة غ��ري الإ�ض��هادية، حي��ث 
ب��داأ يت��ّم تدريجي��ا اإع��داد اإطار ت�ض��ريعي لل�ض��ماح باإقام��ة تقييمات 
خارجية اإ�ضهادية، بداأت بنهاية التعليم البتدائي ثّم، هذه ال�ضنة 
فق��ط، بنهاي��ة التعليم املتو�ّض��ط. يعتر ه��ذا التطّور تغرّيًا هاّمًا يف 
بل��د ل يوج��د في��ه تقيي��م موّح��د و ل خارج��ي يف نهاي��ة التعلي��م 

الثان��وي من��ذ ا�ض��تقالله �ض��نة 1830...
كم��ا مّت اإن�ض��اء نظ��ام للمعاي��ري. يق��وم فري��ق م��ن الباحث��ني م��ن 
بتح�ض��ري   )  Delvaux & Alii 2004( خمتلف��ة  جامع��ات 
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الإط��ار ال��ّذي �ض��يقوم عل��ى تطوي��ر املوؤ�ض��رات احلالي��ة يف ال�ض��كل 
املع��روف من��ذ �ض��نة 2006 الت��ي �ضت�ض��مح بع��د حتيينه��ا مبالحظة 

دقيق��ة للنظ��ام الرب��وي و تط��ّوره.
اإّن النخ��راط الق��وي للباحث��ني يف تطوي��ر النظ��ام الرب��وي ه��و 
بالتاأكي��د مرتب��ط ج��ّدا –حّت��ى الي��وم- بال�ضع��ف التاريخ��ي الكبري 
لإدارة الربي��ة خ��الل 150 �ض��نة الأوىل للدول��ة البلجيكي��ة: يعت��ر 
��ة ج��ّدا و �ض��اأًنا اختياريا �ض��خ�ضياًّ. الأمر  التعلي��م اإًذا م�ض��األة خا�ضّ
ل يتعّل��ق بتوف��ر اإدارة تفّك��ر يف النظ��ام، و اإمن��ا بتوّف��ر اإدارة تق��ّدم 
اعتمادات مالية. و بعبارة اأدق مل يكن هناك حّتى اإدارة مركزية 
للتكوي��ن و الربي��ة يف ال�ض��نوات الأوىل    م��ن ال�ض��تقالل عل��ى 
عك���س ما هو احلال يف فرن�ض��ا الّتي اهتمت منذ البداية باملدر�ض��ة 

العمومية.

بعد المالحظة، الفعل...                                         
الفرنكوفوني��ة  بلجي��كا  يف  مّت  الت�ض��عينات،  نهاي��ة  يف 

للتالمي��ذ  )موجه��ة  ولوي��ة  اأ لربي��ة  جدي��دة  �ضيا�ض��ة  و�ض��ع 
اإيجاب��ي"  "متيي��ز  ا�ض��م  عليه��ا  اأُطِل��ق  املعوزي��ن( 

( Friant, Demeuse, Nicaise & Aubert Lotarski, 2008(
اأن ي�ضع��وا -ب�ض��كل  ُطِل��ب م��ن باحث��ني م��ن ع��ّدة جامع��ات  و   
تقن��ي عل��ى اأ�ضا���س علم��ي و عمل��ي- م��ا مّت اإق��راره م��ن اإج��راءات 
عل��ى امل�ض��توى ال�ضيا�ض��ي. كان ذل��ك مو�ض��وع اأطروحت��ي للدكت��وراه 
��ق عملي��ات التجدي��د املتوا�ضل��ة  )Demeuse ،2002( كم��ا اأَُن�ضِّ
للموؤ�ّض��ر ال�ضو�ض��يو-اقت�ضادي للمرج��ع ال��ّذي ي�ض��مح الي��وم بتوزيع 

الو�ض��ائل عل��ى املوؤ�ض�ض��ات املدر�ض��ية
 ) Demeuse & Monseur، 1999(. كم��ا يق��وم فري��ق م��ن 
اجلامع��ات –عل��ى اأ�ضا���س قان��ون ُيوِج��ب ذل��ك- باق��راح طريق��ة 

حل�ض��اب ه��ذا املوؤ�ّض��ر عل��ى احلكومة.
و يف �ض��نة 2007، ق��ام فري��ق م��ن اجلامع��ات جم��ّددا - بطلب من 
احلكوم��ة- باإع��داد �ضيغ��ة جدي��دة لتموي��ل املدار���س الّتي ت�ض��تقبل 
بوجه خا�س ن�ضبا كبرية من التالميذ املعوزين. ُت�ضّمى هذه الآلية 

ُم  "التاأطري الفارقي". و هي مو�ضوع درا�ض��ة ا�ضت�ض��رافية ُتَقدَّ
 Demeuse,( يف �ض��كل تقري��ر غ��ري قاب��ل للن�ض��ر اإىل ال��وزارة
 Derobertmasure, Friant, Herremans, Monseur,
Uyttendaele & Verdale, 2007)،    و اأي�ض��ا اإىل ن�ض��ريات 
.)Demeuse, Derbertamsure & Friant، 2010 ( علمية

احل��ايل  النظ��ام  اعتم��اد  اإىل  باحلكوم��ة  يدف��ع  التقري��ر  ه��ذا 
للتموي��ل التعوي�ض��ي للتعلي��م الإجب��اري. ه��ذا املث��ال ُي��ِرز جّي��دا –

و ب��دون �ض��ّك- الرواب��ط املمك��ن وجوده��ا ب��ني البح��ث يف الربي��ة 
–حّت��ى و اإن كان��ت ذات ه��دف ا�ضت�ض��رايف- و ب��ني تطبيقه��ا يف 
ية ن�ض��بيا  جم��ال ال�ضيا�ض��ات الربوي��ة. يتعّل��ق الأم��ر بو�ضعية ُمر�ضِ
ل��كّل الأط��راف: ميك��ن للباحث��ني اأن يكّر�ض��وا اأبحاثه��م يف جم��ال 
ي��وؤّدي اإىل تطبيق��ات، ت�ض��مح باحل�ض��ول عل��ى معطي��ات   ل تتوّف��ر 
ميكنه��م  كم��ا  اإداري��ة.  اأه��داف  ذات  الرب��وي،  النظ��ام  يف  اإّل 
ن�ض��ر النتائ��ج ب��ني الباحث��ني. و ه��م يف ذل��ك مدع��وون اإىل عر���س 
نتائجه��م ب��ل و اإىل تق��دمي انتقاداته��م اأحيان��ا لطريق��ة تطبي��ق 
ال�ضيا�ض��ات )Demeuse،2010 (. م��ن جهته��ا، تتوّف��ر احلكومة 
على معلومات و اأدوات ت�ضمح بتنفيذ �ضيا�ضة توّد تطبيقها. ي�ضمح 
هذا النخراط للباحثني اأي�ضا بامل�ضاركة يف م�ضاريع اأوروبية اأكرث 
تو�ّض��عا –يف الوق��ت الراه��ن- يف جم��ال ال�ضيا�ض��ات الربوي��ة ذات 

دولي��ا  و  حمّلي��ا  الن�ض��ر  يف  عمله��م  مبتابع��ة  و  ولوي��ة  الأ
)Demeuse , Frandji, Greger & Rochex 2008-2011، 2012(.

 ت�ض��مح ه��ذه امل�ض��اريع الدولي��ة اأي�ض��ا بتطوي��ر كف��اءات "تفكريية" 
مقارن��ة بالأعم��ال البحثي��ة الّتي ينجزها الباحثون، خا�ضة عندما 
يبحث��ون ب�ض��كل اأك��رث تعّمق��ا )بتحليل ممار�ض��ات يف اأنظمة تربوية 
اأخ��رى( طريق��ة تقيي��م �ضيا�ض��ات �ض��اركوا ه��م اأي�ض��ا يف تطويره��ا 

.) Demeuse & Friant ،2012(
لالأ�ض��ف، كّل اأعم��ال البح��ث ل ت��وؤّدي بال�ض��رورة اإىل ا�ض��تجابة 
��ل اإليها و الّتي  عملي��ة لال�ض��تنتاجات و التو�ضّي��ات الّت��ي يت��ّم التو�ضّ
ُتر�َض��ل اإىل احلكومة. و لقد اأفرجت احلكومة –�ض��نة 2005- عن 
وثيق��ة حتم��ل عن��وان "عق��د من اأجل املدر�ض��ة" تطل��ب من خاللها 
درا�ضة متعّلقة بجدوى اإن�ضاء "اأحوا�س" )جمّمعات( مدر�ضية، و 
�س لت�ض��جيع التعاون  ه��ي تنظي��م اإقليم��ي للتعليم الإجباري خم�ضّ
م��ا ب��ني املوؤ�ض�ض��ات املدر�ض��ية. التقري��ر املكّر���س له��ذه املجمع��ات 
املدر�ض��ية )Delvaux et Alii ،2005 ( امل�ض��ّلم للوزيرة املكّلفة 
بالتعليم ل يحّقق اأهدافه العملية املحت�ضمة اإّل ب�ضعوبة، ذلك لأّن 
تنظيم��ا كه��ذا وظيفت��ه الأ�ضا�ض��ية ت�ض��جيع التع��اون بني املوؤ�ّض�ض��ات 
املدر�ض��ية حم�ض��ور داخ��ل بني��ة �ض��بكات تعلي��م ي�ض��ودها نظام جد 

ليبريايل و تناف�ضي. و بالتايل، مهما كانت اإرادة احلكومة و مهما 
بلغ��ت اأعم��ال البح��ث م��ن اأهمّية، فمع ه��ذا التقليد التناف�ض��ي، لن 

ت��وؤّدي جه��ود الباحث��ني اإىل تاأثري يف الواقع.
التعلي��م  �ض��بكة  دع��م  ح��ول  مترك��زت  اأخ��رى،  بحثي��ة  اأعم��ال 
اخلا���س، ق��د اأجري��ت اأي�ض��ا من��ذ �ض��نة 2009، تهّت��م   -عل��ى ح��ّد 
�ض��واء- بقيادة النظام من خالل تطوير اأدوات امل�ض��اعدة لتخاذ 
الق��رار و حت�ض��ني مناه��ج تعلي��م م��ادة العل��وم. اإّن ه��ذه البح��وث 
ت�ض��تدعي عم��ال "تقاربي��ًا" م��ع نظ��ام التعلي��م و هيئات��ه، ت�ض��ّكل 
منهجا مف�ضال ي�ضمح للباحثني باحل�ضول على معلومات و كذلك 
بتجريب فر�ضياتهم مبا�ض��رة على م�ض��توى وا�ض��ع، الأمر الّذي لن 

ي�ض��مح بوج��ود بح��ث اأ�ضا�ض��ي ح�ض��رًا.
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يت��ّم ت�ض��هيل ه��ذه الأعم��ال باإ�ض��راك الباحث��ني يف ت�ض��يري النظ��ام 
بذاته، مثال عن طريق م�ضاركتهم يف جلنة قيادة النظام الربوي 
اأو من خالل بناء برنامج للتكوين امل�ضتمر للمدّر�ضني. اإّن �ضريورة 
و�ض��ع نتائ��ج ه��ذه اجله��ود يف نظ��ام تبقى بطيئ��ة يف بع�س الأحيان 
لتمّت��ع خمتل��ف الفاعل��ني بق��در كبري من ال�ض��تقاللية الّت��ي يكفلها 

د�ضتور �ضنة 1831.

فلنتو�صع قليال...
عل��ى امل�ض��توى الأوروب��ي، ظهرت –�ض��نة 2000- اأوىل "املوؤ�ض��رات 
الأوروبية  للنوعية  "، بعد اأن اأ�ضبحت النوعية ان�ضغال. و بالرغم 
من اأّن العديد من املوؤ�ضرات لي�ضت كذلك، من ال�ضروري الإ�ضارة 
اإىل اأهمّي��ة بع���س املج��الت الّت��ي -و حل��ّد الآن- مل يتوّف��ر اأّي م��ن 
معطياته��ا، خ�ضو�ض��ا يف جم��ال تعّل��م الّلغ��ات اأو يف جم��ال التعّل��م 

م��دى احلياة ب�ضورة عاّمة.     
 اإذا كان��ت املوؤ�ض��رات الأوروبي��ة للنوعي��ة ق��د نتج��ت ع��ن ان�ض��غالت 
الّلجن��ة الأوروبي��ة، فالف�ض��ل يع��ود ملب��ادرة الباحث��ني يف ظه��ور 
 Hutmacher,( )2006-1998( املوؤ�ضرات الأوروبية للم�ضاواة

تكّون��ت  املب��ادرة  ه��ذه   .)2001  ،Cochrane & Bottani
ر له��ذا الغر���س  اأول �ضم��ن فري��ق م��ن م.ت.ت.ا )OCDE( �ُض��خِّ
ث��ّم "بيع��ت" لّلجن��ة الأوروبي��ة و مّت متويله��ا ع��ن طري��ق برنام��ج 
باإنت��اج  لل�ض��ماح   )le programme Socrates( �ضكرات���س 
اأّول املوؤ�ض��رات الأوروبي��ة للم�ض��اواة )الف��وج الأوروب��ي للبح��ث ع��ن 
 European Group( )2005 ،امل�ض��اواة يف الأنظم��ة الربوي��ة
 ،for Research on Equity in Educational Systems
2005(. بعده��ا، �ض��محت ه��ذه املوؤ�ض��رات بالقي��ام بدرا�ض��ات 
اأخ��رى متعّلق��ة بجوانب اأكرث خ�ضو�ضي��ة، مثل التمييز الجتماعي 
و الأكادميي بني املوؤ�ض�ض��ات املدر�ض��ية يف خمتلف الدول الأع�ضاء 
.)Demeuse & Baye 2007b-2008(بالحت��اد الأوروب��ي

اإىل جانب اإعداد املوؤ�ض��رات، يجب التفكري اأي�ضا يف ا�ض��تعمالتها 
و هذا ما طلبه، على �ضبيل املثال، املجل�س الأعلى لتقييم املدر�ضة 
بفرن�ض��ا �ض��نة 2005. �ضمحت يل وثيقة بعنوان "قراءة املوؤ�ضرات 
�ض��يرمان  جون-ري�ض��ار  م��ع   ،)HCEE( بفرن�ض��ا"  الدولي��ة 
فرن�ض��ي-  ع��ام  -مفت���س   )Jean-Richard Cytermann(
بتقدمي ملّخ�س للموؤ�ضرات املتوّفرة بتطبيقاتها )اإيجابا اأو �ضلبا( 

.) Cytermann & Demeuse  ،2005  (
اإًذا، ل �ض��ّك اأّن عم��ل الباحث��ني يف الربي��ة ي�ض��اهم –يف نف���س 
الوق��ت- يف حت�ض��ني املع��ارف املتعّلق��ة بالأنظم��ة الربوي��ة و يف 
�ض��ريها، حّت��ى و اإن كان��ت التط��ورات يف ه��ذا ال�ض��اأن يف بع���س 
الأحي��ان ج��د بطيئة. ي�ض��ّكل حتليل الأ�ض��باب الّتي ت��وؤّدي اإىل بع�س 
الن�ض��دادات اأي�ض��ا مو�ض��وع درا�ض��ة للباحث��ني. اإ�ضاف��ة اإىل ذل��ك، 
ف��اإّن ه��وؤلء الباحث��ني لي�ض��وا متحّم�ض��ني لالنخ��راط يف تع��اون 
م��ع ال�ض��لطات لكون��ه ق��د ُيفِقده��م ا�ض��تقالليتهم. تعت��ر ه��ذه 
امل�ض��األة بطبيع��ة احل��ال، مو�ضوًع��ا هاًم��ا. و يج��ب عل��ى الباحث��ني 
اأن يتدار�ض��وا فيم��ا بينه��م يف ه��ذا الن��وع م��ن الن�ض��غالت. اإًذا م��ن 
ال�ض��روري توّف��ر م��كان لاللتق��اء، مث��ل جمعي��ة مهني��ة، حّت��ى و اإن 
�ض��ّهلت م�ض��احة بلجي��كا مبادل��ة وا�ض��عة النط��اق للتع��ارف بني ِفَرق 
البح��ث، بعي��دا ع��ن النق�ض��امات املوؤ�ض�ض��اتية اأو تل��ك املرتبط��ة 

�ض��ات املختلف��ة ح�ض��ب امل��واد. بالتخ�ضّ
و يف اخلت��ام، فم��ن الأ�ضا�ض��ي عل��ى الباح��ث اأن يقي���س اأهمّي��ة 
م�ض��اهمته يف تطوير النظام الربوي بانخراطه الّتام ببحوثه مع 
احلفاظ على متّتعه بالنظرة النقدية حول الكيفية الّتي ميكن اأن 

ُي�ض��َتّغَل يف اإطارها.                       

المقدمة:
يه��دف ه��ذا الن���س اإىل اإظه��ار ال��دور املرك��زي للم��وارد يف اأنظمة 
التعلي��م املدعم��ة، اإذ اأن معظمه��ا- حاليا-مرقم��ن. كم��ا يح��اول 
و�ض��ف التط��ورات الراهن��ة و يب��ني اأهمي��ة عر���س و تب��ادل خمتل��ف 
املعاي��ري ح��ول املوارد و ا�ض��تعمالتها الربوي��ة انطالقا من اقراح 
تو�ض��ع في��ه Mike Horsley . )ملح��ق يف نهاي��ة املق��ال يقدم اأول 

مث��ال لقوائ��م متعلقة به��ذه املوارد(.

اأّي تطّور للموارد و ا�صتعمالها  في التربية؟
يتمث��ل الن�ض��اط املرك��زي للمدر�ض��ني يف اإع��داد، بح��ث، اختي��ار، 
تعدي��ل و اإع��ادة تركي��ب امل��وارد الت��ي ه��م ب�ض��دد عر�ضه��ا عل��ى 
التالمي��ذ و الت��ي ي�ض��تعملها ه��وؤلء ك�ض��ند يف ن�ض��اطاتهم. بالرغ��م 
م��ن اعتباره��م م�ض��تهلكي امل��وارد، ميار���س املدر�ض��ون جميعه��م 
ن�ضاط اإعادة اإعدادها يف تنظيمها و تعديلها من اأجل تكييفها مع 

وت��رية تعلم��ات تالميذه��م)...(
)...( ل ميك��ن اأن يعال��ج مو�ض��وع امل��وارد الربوي��ة دون ال�ض��تناد 
اإىل الأجه��زة املتوف��رة، و اإىل كل م��ا ي�ض��مح باإنتاجه��ا، تعديله��ا، 
ترتب��ط  الق�ض��م.  خ��ارج  اأو  الق�ض��م  يف  ا�ض��تعمالها  و  توزيعه��ا 
املوارد باأجهزة القراءة و الكتابة اجلماعية التي ت�ض��مح بالعر�س 
اجلماعي )ال�ض��بورة، الإعالنات، التلفاز، ال�ض��ينما...( و الفردي 

) الكت��ب املدر�ض��ية، الكراري���س...(. معظ��م ه��ذه امل��وارد اأنتج��ه 
و وزع��ه القط��اع اخلا���س، بالرغ��م م��ن اأن بع���س املدر�ض��ني كان��وا 
ي�ض��اركون يف ت�ضميمها وفق منطق اقت�ضادي ذي منط توجيهي.

م��ن اأج��ل طب��ع الوثائ��ق و ن�ض��رها خط��ا املدر�ض��ون خط��ى كب��رية 
اإذ انتقل��وا م��ن الطابع��ات اليدوي��ة امليكانيكي��ة اإىل اآلت الن�ض��خ 
الإلكروني��ة فوف��روا الكث��ري م��ن امل��وارد املالي��ة يف ح��ني زادت 
فر�س الن�ض��ر و تو�ض��عت. و بالتايل تدخلت تكنولوجيات اأخرى يف 
اإنت��اج الوثائ��ق. و فيم��ا يخ���س املوارد امل�ضتن�ض��خة بف�ض��ل الإعالم 
الآيل فه��ي ذات نوعي��ة وو�ض��وح اأف�ض��ل، ت�ض��مح باإع��ادة كتاب��ات 
متتالي��ة، مم��ا ي�ض��هل التعدي��الت. م��ع العل��م اأن ه��ذا التط��ّور لي���س 
قطيعة ما دام الورق ل يزال م�ض��تعمال داخل الق�ض��م    و اأّي اإنتاج 
ينتهي بالورق. تنتج   و تغرّي املوارد الرقمية و توؤول يف النهاية اإىل 

ورق ي�ض��ّلم اإىل التالمي��ذ، وهن��ا تكم��ن اأهمي��ة ال��ورق
  )  Alain  Chaptal  2010(

اأح��د  يكم��ن  للتط��ور،  طريقه��ا  يف  الو�ضعي��ة  ه��ذه  املقاب��ل،  يف 
يف  التفاعلي��ة  ال�ض��بورات  اأو  الفيدي��و  اإ�ض��قاط  جه��از  ممي��زات 
اإمكاني��ة ا�ض��تعمال نف���س امل��وارد يف العر���س اجلماع��ي و العم��ل 
الف��ردي ع��ن طريق تغيري ب�ض��يط يف ال�ض��ند ما يجع��ل التفاعل بني 
الو�ض��ائل اجلماعية و الو�ض��ائل الفردية ممكنا ) بكتب و كراري���س 
مرقمن��ة يف حوا�ض��يب و لوح��ات ذكّي��ة(. تظه��ر كل التحقيق��ات اأن 
املدر�ض��ني ي�ض��تعملون تكنولوجي��ات الإع��الم والت�ض��ال، خا�ض��ة، 

اإيريك برويار     Eric Bruillard ـــ 
خمرب البحث علوم، تقنيات، تربية، تكوين ) املدر�سة العليا للأ�ساتذة بكا�سان و املعهد 

الفرن�سي للرتبية(.
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لتح�ض��ري الدرو���س، و قلي��ال جدا ما ي�ض��تخدمونها م��ع التالميذ، و 
لكن يتوجب عليهم، �ضيئا ف�ضيئا، اإجناز ن�ضاطات تت�ضمن املوارد 
الرقمي��ة، و بحك��م �ضدقه��ا و ا�ض��تقرارها، ميك��ن ا�ض��تعمالها يف 

خمتل��ف جم��الت عمله��م.
م��ن جه��ة اأخ��رى، مين��ح الأنرن��ت احل�ض��ول الوا�ض��ع عل��ى م��وارد 
ج��د متنوع��ة و ثري��ة اأك��رث؛ اإل اأن ه��ذا يت�ض��بب، اأي�ض��ا، يف تعقي��د 

مهم��ة حت�ض��ري املدر���س... لق��د تغ��ريت املتطلب��ات. 
�ض��كلت الكت��ب املدر�ض��ية امل��وارد الت��ي مت��ت معاجلته��ا بعناي��ة، 
جلمه��ور متجان���س ن�ض��بيا متعل��ق باملع��ارف " غ��ري الآني��ة". تعت��ر 
ه��ذه املع��ارف اجلدي��دة غ��ري م�ض��تقرة، و اأحيان��ا متن��ازع فيه��ا، 
حتتم التحيني با�ضتمرار. اإن مواجهة جمهور غري متجان�س يتطلب 
وثائ��ق اأك��رث تنوع��ا، اأك��رث تفاعلي��ة، تتكي��ف مع ال�ض��ندات املتعددة. 
كث��ري م��ن املدر�ض��ني يظنون اأنهم �ض��ريبحون الوق��ت بف�ضل املوارد 
املتوف��رة يف الإنرني��ت، اإل اأن��ه لوح��ظ، يف الواق��ع، اأنه��م يق�ض��ون 
الكث��ري من��ه يف البح��ث ع��ن الوثائ��ق اجلي��دة و املعلوم��ات املهم��ة و 
بذل��ك يط��ول زم��ن حت�ض��ري الدرو���س. ما زال دور املدر���س فاعال، 
فبالرغ��م م��ن كون��ه مل يع��د املالك الوحي��د للمعرفة، اإل اأنه ما زال 

يثب��ت مكانته.
اإن اإدم��اج املع��ارف اجلدي��دة و اإع��ادة املدر���س، دون انقط��اع، 
لتح�ضريات��ه ي��وؤدي اإىل �ض��رورة التفك��ري يف العم��ل اجلماع��ي ب��ني 
املدر�ض��ني. ميك��ن لالأنرن��ت اأن ميد ي��د العون، خ�ضو�ضا ما يتعلق 
باملوارد، تعديالتها، تبادلها... اإلخ، منها التوزيع ال�ضهل     و �ضبه 
الفوري، التحاور عن بعد، الإعداد التعاوين. وقد اأظهرت �ضبكات 
املدر�ض��ني  … Sesamath , APSES, Weblettres قدرته��م 
على ت�ضميم و توفري املوارد على نطاق وا�ضع و تطويرها، و عادة 
م��ا تك��ون ع��ن طري��ق ال�ض��راكة م��ع النا�ض��رين اخلوا���س. املُه��م هو 
اأن تك��ون امل��وارد حّي��ة، مبعنى اأن تكون م�ض��تعملة، متناق���س عليها، 
معدلة و هو ما يرجع اإىل الأفراد و اجلماعات التي تنتجها اإ�ضافة 

اإىل امليكانيزم��ات الت��ي تعم��ل عل��ى توحيده��ا.)...(
)...( يط��رح التوج��ه نح��و ت�ض��يري جماع��ي جدي��د للم��وارد احلّي��ة 
م�ضاألة كفاءات املدّر�ضني و طرق اكت�ضابها. اإن التوفر على مناذج 
و قوائم العنا�ضر التي توؤخذ بالعتبار فيما يتعلق باملوارد الربوية  
و ا�ض��تعمالتها ميك��ن اأن ت�ض��اعد يف حتفي��ز التاأم��الت احلالي��ة. و 
فع��ال ه��ذا م��ا يقرح��ه Mike Horsley :  قائمة معايري مفتوحة 

لكل التعليقات، تربط التعليم داخل الق�ضم و موارد التعلم.

اقتراحات معايير للتعليم المدر�صي:
ق��دم Mike  Horsleyنائ��ب رئي���س اجلمعي��ة الدولي��ة للبح��ث 
يف الكتب املدر�ضية و و�ضائل الإعالم الربوية IARTEM اقراحا 
�ضماه تطّور املعايري/ القراحات. اأّما فيما يخ�س التعليم داخل 
الق�ض��م و اأجه��زة التعّل��م، فق��د ق��ام برجمت��ه )ميكنك��م الط��الع 

.)IARTEM  عل��ى موقع
معي��ار  بالإجنليزي��ة  "معي��ار"  كلم��ة  تعن��ي  الق��راح،  ه��ذا  يف 
النوعي��ة. و يب��دو يل اأن ح��وارا ح��ول ه��ذا املعي��ار باإمكان��ه تغذي��ة 
خمتل��ف الأف��كار الّراهن��ة يف فرن�ض��ا: تط��ورc2i2e ، ت�ضمي��م 
م�ض��تمر  و  اأّويل  تكوي��ن  اأج��ل  م��ن  تو�ضي��ات  م��وارد،  اأر�ضي��ات 
للمدر�ض��ني، جتهي��ز املوؤ�ض�ض��ات ... ال��خ. ينبث��ق ه��ذا الق��راح 
م��ن مالحظ��ة قّل��ة الهتم��ام املمُن��وح للم��وارد البيداغوجي��ة و 
ا�ض��تعمالتها يف الأنظم��ة املرجعي��ة للكفاءات اأو تكوين املدّر�ض��ني، 
و هك��ذا ف��اإّن املعاي��ري الأ�ض��رالية اجلدي��دة الت��ي اقرحه��ا املعه��د 
ال�ض��رايل للتعليم و اإدارة املوؤ�ض�ض��ات املدر�ض��ية ُتهِمل دور املوارد 
البيداغوجي��ة و ت�ض��تخف مب��دى تعق��د اختياره��ا، حت�ضريه��ا و 
ا�ض��تعمالها... فف��ي الغال��ب، ع��ادة م��ا ترتك��ز الأنظم��ة املرجعي��ة 
اأو املعاي��ري عل��ى م��وارد رقمي��ة بالأح��رى ل تعال��ج اإل م��ا هو رقمي، 
مّم��ا ُي�ضع��ب و�ض��ف الأداء التعليمي اأو ُيعطي انطباعا ناق�ضا عن 
ن�ض��اطه. اإّن اأخ��ذ امل��وارد املتنّوع��ة الت��ي تظه��ر يف اأ�ض��كال خمتلف��ة 
بع��ني العتب��ار ي�ض��مح باإعط��اء �ض��ورة �ضادق��ة ع��ن مهنة املدّر���س.
ُت�ض��توحى ه��ذه املعاي��ري م��ن مقارب��ة تعت��ر اأن �ض��مات و ممي��زات 
اأف��راد و جماع��ات املدّر�ض��ني تتنا�ض��ب م��ع املحت��وى الدرا�ض��ي و 
تعك�ض��ه. اإّن املُمار�ض��ات التعليمي��ة و نوعي��ة التعلي��م َتْنَبث��ق م��ن 
التفاُع��الت املعق��دة ب��ني امل��وارد و املدر�ض��ني و املدار���س. ففي هذا 
املنظور، تتوقف نوعية التعليم، لي�س فقط على �ضمة كل مدر�س و 
ف��رق بيداغوجي��ة و اإمن��ا اأي�ض��ا، عل��ى اأبعاد مرتبط��ة بعملهم داخل 
املوؤ�ض�ض��ات. تدخ��ل ه��ذه الأبع��اد ، كذل��ك، عن�ض��ر الّزم��ن و فر�س 
التح�ض��ري، امل��وارد البيداغوجي��ة املُتوف��رة يف املوؤ�ض�ض��ات، حج��م 
اأن�ض��طة املدر�ض��ني و عمله��م و ك��ذا اأمن��اط التالمي��ذ املعني��ني. و 
هك��ذا  ُت�ض��تمد املعاي��ري م��ن فك��رة اأن الطريق��ة الت��ي م��ن خالله��ا 

ي�ض��تعمل املدر�ض��ون امل��وارد البيداغوجي��ة تعت��ر ه��ي الأ�ضا�ض��ية و 
ذلك بت�ض��هيل و اإلزام تعلم التالميذ. اإن ا�ض��تعمال املدر�ض��ني فيما 

بينه��م للم��وارد البيداغوجي��ة تتوق��ف عل��ى م��دى �ض��هولتها.
درا�ض��ة اأوىل ق��ام به��ا مدر�ض��ون ) اأ�ض��راليون( و ك��ذا ملخ���س 
نظ��ري للبح��ث دفع��ت ب��� Mike  Horsley اإىل حتدي��د ثالث��ة 

م�ض��تويات م��ن الكف��اءات ح��ول امل��وارد البيداغوجي��ة.
علــى م�ســتوى املدر�ســني املبتدئــني الذين يح�ضرون درو�ض��هم 
انطالقا من املقرر الدرا�ضي اأكرث  من حاجات تالميذهم؛ و هم 
قليل��و التاأهي��ل ك��ي يرافق��وا التالمي��ذ يف ا�ض��تعمال امل��وارد، م��ع 
تف�ضي��ل ا�ض��تعمال امل��وارد الرقمي��ة ب��دل م��ن امل��وارد الورقية بغ�س 
النظ��ر اإن كان��ت تتنا�ض��ب م��ع متعلميه��م. كم��ا اأنه��م ل ي�ض��توعبون 
جي��دا اإمكاني��ات و معوق��ات التعلي��م الت��ي متنحه��ا ه��ذه امل��وارد 
البيداغوجية، كما ي�ضتغرقون وقتا كبريا يف اإيجادها و اقتنائها و 

حت�ضريه��ا مقارن��ة باملدر�ض��ني ذوي اخل��رة.
علــى م�ســتوى املدر�ســني ذوي خربة، فمن امل�ض��لم ب��ه عموما، 
اأن يخط��ط املدر�ض��ون ب�ض��كل اأف�ض��ل لتعليمه��م و ذل��ك بالبح��ث 
ع��ن امل��وارد املكيف��ة و اختياره��ا مب��ا ينا�ض��ب م�ض��توى التالمي��ذ و 
ل�ضاحلهم، وهذا بف�ضل معرفتهم للمحتوى الذي �ض��يتم تدري�ض��ه 

و ك��ذا مع��ارف تالميذه��م.
علــى م�ســتوى املدر�ســني ذوي الكفــاءات العليــا، الذي��ن 
يتحكم��ون يف امل��وارد البيداغوجي��ة و اإعداده��ا و ه��ذا م��ا ق��د بين��ه 
بع�ضه��م اإذ ط��ّوروا م��وارد ملدر�ض��ني اآخري��ن: كت��اب و نا�ض��ري 
الكت��ب املدر�ض��ية، مبتك��ري امل��وارد البيداغوجي��ة ملجموع��ات م��ن 

املدر�ض��ني...
يف اأ�ض��راليا، يب��دو اأن، التح�ض��ري يتوق��ف على م��دى توّفر املوارد، 
كم��ا يب��دو اأن املدّر�ض��ني يخ�ض�ض��ون ج��زءا كب��ريا م��ن وقته��م يف 
قون مواردهم وفق التالميذ. مع ذلك  الن�ضخ، و نادرا جدا ما ُيفرِّ

فنح��ن نتجاه��ل مل��اذا و كيف يتكّيف املدّر�ض��ون مع املوارد.
و باعتب��ار ال��دور املرك��زي للم��وارد البيداغوجي��ة يف التعلي��م و 
اأخذه��ا بع��ني العتب��ار م��ن قب��ل املدر�ض��ني يف حت�ضريه��م، و ك��ذا 
دور املدر�ض��ني يف التكيي��ف وت�ض��خي�س و تبلي��غ امل��وارد لأق�ض��امهم 
و ك��ذا خ�ضائ���س امل��وارد البيداغوجي��ة  و ط��رق ا�ض��تعمالها، ف��اإن 

هن��اك �ض��بعة جم��الت تهي��كل قائم��ة املعاي��ري:

التي�سييري و التوفييري: ال�ض��هر عل��ى اأن يح�ض��ل جمي��ع التالمي��ذ 
عل��ى ن�ض��خ فردي��ة م��ن امل��وارد البيداغوجي��ة اإم��ا رقمي��ة اأو ورقي��ة 
اأو يف املن��زل ح��ول كل املوا�ضي��ع  ق�ض��د ا�ض��تعمالها يف الق�ض��م 

املدرو�ض��ة.
و  امل��وارد  تطوي��ر  ا�ض��تعمال،  انتق��اء،  تقيي��م،  التح�سييري: 

املق��رر. اح��رام  اإط��ار  يف  للتالمي��ذ،  حت�ضريه��ا 
خ�سائ�ييس املييوارد: فه��م عوائقه��ا ) ع��دم الو�ض��وح، تعدد الطرق، 
القي��م  امل��ادة،  خ�ضو�ضي��ة   ( طبيعته��ا  املكت�ض��بة(،  الكف��اءات 

الجتماعي��ة(، قدراته��ا و اأ�ض�ض��ها البيداغوجي��ة.
م��ع  بيداغوجيته��ا  تكيي��ف  و  التكييييف: حت�ض��ني  و  الت�سييخي�س 
حاج��ات و خ�ضائ���س التالمي��ذ وف��ق التن��ّوع الثق��ايف، و ترقي��ة 

املواطن��ة الفّعال��ة و التعددي��ة.
العالقيية مييع املناهييج الوطنييية: جتري��ب و تطوي��ر م��وارد جدي��دة، 

التبادل مع الزمالء، تف�ضيل املوارد التي تتما�ضى مع املناهج.
ال�سييتعمال يف الق�سييم: ا�ض��تعمال جمموع��ة وا�ض��عة م��ن امل��وارد 
خلل��ق حمي��ط تعّل��م ُم��وات ل��كّل التالمي��ذ و ذل��ك بتنوي��ع املقارب��ات      

)الطريق��ة الإلقائي��ة، التعّل��م اجلماع��ي(.
نقدها)بع��د  تق�ض��يمها،   ، ، ت�ضنيفه��ا  امل��وارد  اإع��داد  الإنتيياج: 
ال�ض��تعمال(، اإع��ادة و�ضعه��ا يف ال�ض��بكة بع��د التعدي��ل، مناق�ض��تها 
وف��ق التج��ارب داخ��ل الق�ض��م، التحّك��م يف و�ض��ائل العم��ل عن بعد، 

العم��ل يف فري��ق...

الآفاق
�ض��ة ق�ض��د تاأ�ضي���س  �ض��يتّم مناق�ض��ة و حتدي��د ه��ذه القائم��ة امللخَّ
قاع��دة اأك��رث �ضالب��ة م��ن اأج��ل التفك��ري. جت��در الإ�ض��ارة اإىل اأّنه ل 
ينبغي اأن تقت�ضر قائمة املعايري على النظام املرجعي للكفاءات، 
اإذ اأن و�ض��ف ه��ذه املعاي��ري يت�ضم��ن كذل��ك عوائ��ق للموؤ�ض�ض��ات 
الربوي��ة. ع��دة ا�ض��تعمالت ممكن��ة: �ض��بكة حتلي��ل ت�ض��مح باإنت��اج 
اأه��داف  قائم��ة  ال�ض��تبيانات؛  خط��ط  اأو  املقاب��الت  من��وال 
للموؤ�ض�ضات، دليل لو�ضع تكوين اأّويل و م�ضتمر للمدر�ضني، الخ....

نقط��ة اأخ��رية هام��ة ن�ض��ري اإليه��ا تتعّلق بامل�ض��روعية. ف��اإذا ما تردد 
الكث��ري م��ن املدر�ض��ني يف امل�ض��اهمة يف حت�ض��ني امل��وارد الربوي��ة، 
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فال�ض��بب يع��ود اإىل اأنه��م يظن��ون اأّن م��ا يقوم��ون ب��ه لي���س مبه��ّم 
كفاي��ة: التكوي��ن، الديناميكي��ة اجلماعي��ة، و عليه فم��ن ال�ضروري 
من و�ضع اآليات حتفيزية ك�ض��كل من العراف املوؤ�ض�ض��اتي ق�ضد 

تخط��ي ه��ذا العتقاد.
يب��ني Trouche Luc et Gueudet Ghislaine يف درا�ض��تهما 
)2008-2010(: اأن العم��ل الوثائق��ي للمدر�ض��ني ميكن اأن يكون 
 Quentin  Isabelle اأ�ضا�ضيا يف تطويرهم املهني. و باملثل، توؤكد
التط��ور ال��ذي يح��دث للمدر�ض��ني عندم��ا يحاول��ون تطوي��ر امل��وارد 
جماعيًا، خا�ضة عند جتريبها يف الق�ضم. يعتر العمل  يف املوارد 
- بال �ضك- مفتاحا هاما يف تنمية كفاءة املدر�ضني و يف تطّورهم 

املهني على امل�ضتوى الفردي و اجلماعي.

امللحق: قائمة املعايري) ح�سب �سبعة ميادين(
تعت��ر ه��ذه القائم��ة ترجم��ة اإىل الّلغ��ة الفرن�ض��ية لالأعم��ال الت��ي 
ال�ض��ابع  املج��ال  با�ض��تثناء   Mike Horsley به��ا حالي��ا  يق��وم 

ال��ذي يع��ّد اقراح��ا ل ي��زال جدي��دا.

 التي�صير/ التوّفر
املدّر�سون:

  ي�ضهرون على اأن يح�ضل كّل التالميذ على ن�ضخ فردية 
للموارد البيداغوجية يف نف�س الوقت رقمية و ورقية، من 

اأجل ا�ضتعمالها يف املنزل و يف املدر�ضة ؛
  يبحثون عن مناذج متويل ت�ضمح يف الوقت ذاته 

بتعزيز ال�ضتقالل الفردي للمدر�ضني و دعم ال�ضتثمارات 
ال�ضراتيجية؛

  ي�ضهرون على توفري املوارد الرقمية و الورقية حول 
�ضونها؛ املوا�ضيع التي ُيَدرِّ

  يطالبون بحد اأدنى من املوارد البيداغوجية لكّل 
تلميذ، لكّل ق�ضم و لكّل مدر�ضة؛

  ينتجون مواردهم البيداغوجية اخلا�ضة بهم 
لتالميذهم عندما يكون ذلك �ضروريا؛

 يكّملون املوارد املدر�ضية عندما تعاين من نق�س 
و ذلك بتطوير مواردهم اخلا�ضة بهم اأو ب�ضراء اأخرى 

بامليزانية املمنوحة للمدر�ضة؛
  يوازنون بني للموارد الرقمية و الورقية من اأجل 

احتياجات اأق�ضامهم؛
  ميار�ضون ا�ضتقالليتهم  باقتناء، فرديا و جماعيا، 

املوارد البيداغوجية اخلا�ضة بتالميذهم؛
  ميار�ضون ا�ضتقالليتهم باأخذ كّل القرارات املتعّلقة 

ب�ضراءا ملوارد البيداغوجية للتالميذ؛
  يثبتون م�ضوؤوليتهم وذلك بالعتناء باملوارد املوجودة 

يف قاعات الدرا�ضة و يف املدار�س و تطويرها؛ 

 التح�صير
املدر�سون:

  ي�ضعون للو�ضول لأو�ضع جمموعة من املوارد 
البيداغوجية  يف حت�ضرياتهم؛

  يقّيمون كّل املوارد البيداغوجية املتوّفرة لوحدة 
تدري�س اأو مو�ضوع عند حت�ضريهم للدرو�س؛

  يلتحقون بالتطور املهني )التكوين( حول جمموعة 
من املوارد البيداغوجية املوجودة، و التي يتوّجب اقراحها 

عليهم؛
  يكر�ضون الوقت ال�ضروري للتح�ضري؛
  يتو�ضلون اإىل موارد حت�ضري منا�ضبة؛

  يرّكزون حت�ضريهم على اختيار املوارد البيداغوجية 
املكّيفة لتالميذ اأق�ضامهم؛

  ي�ضهرون على اأن يكون حت�ضريهم قائما على املناهج 
املقررة، املوا�ضيع اأو املفاهيم املدرو�ضة و لي�س على املوارد 

املو�ضوعة حتت ت�ضرفهم ب�ضورة مبا�ضرة؛
  يرّكزون حت�ضريهم على ا�ضتعمال و تكييف املوارد 

البيداغوجية املوجودة بدل من اإنتاج اأخرى جديدة؛ 
  يركزون حت�ضريهم على التالميذ و حميطهم: هذا 

الطفل، هذا الق�ضم، هذه املدر�ضة و هذا املجتمع؛
  يديرون م�ضارات اختيار املوارد ح�ضب الطريقة التي 
من خاللها ميكن لهم حتقيق اأهداف الوحدة و املنهاج يف 

حميط التالميذ؛
  ياأخذون بعني العتبار العقبات املحيطة لإنتاج املوارد 

البيداغوجية للق�ضم؛
  ياأخذون بعني العتبار الإطار التنظيمي يف اإنتاج 

املوارد البيداغوجية؛
  يوازون وقت حت�ضريهم بني اللتحاق، البحث، 

التقييم، خمطط ال�ضتعمال، التح�ضري و اإنتاج املوارد 
البيداغوجية؛

 فهم خ�صائ�ص الموارد البيداغوجية
املدر�سون:

  يفهمون اخل�ضائ�س الّلغوية للموارد البيداغوجية و 
الكفاءات يف القراءة/الكتابة  التي تتطّلبها؛

  يقيمون املكت�ضبات القبلية فيما يخ�س قراءة و فهم 
املوارد الرقمية و الورقية؛

 يفهمون املتطلبات متعددة الطرق للموارد 

البيداغوجية احلالية للتالميذ؛
  يفهمون كيفية متّثل املوارد البيداغوجية للمواد و 

عْك�س لبع�س من خ�ضائ�ضها؛
  يقيمون قدرات التعّلم و العقبات يف بناء و  اإعداد 

املوارد البيداغوجية و كيفية حت�ضريها؛
 يفهمون كيفية عْك�س املوارد البيداغوجية للقيم 

الجتماعية و تلك اخلا�ضة باملجتمع؛
 يفهمون الأ�ض�س البيداغوجية للموارد البيداغوجية؛

  يفهمون الطريقة التي من خاللها يرتبط مورد 
بيداغوجي مبوارد بيداغوجية اأخرى من املحتمل اأن يكون 

مكّمال لها؛
  يفهمون كيفية تنا�ضب املوارد البيداغوجية مع 

التالميذ ح�ضب م�ضتوى كفاءاتهم؛
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 الت�صخي�ص و التكييف
املدر�سون:

  يكّيفون املوارد الورقية و الرقمية ق�ضد جعلها ممكنة 
الفهم و اأكرث اهتماما للتالميذ؛

  يح�ّضنون املوارد املوجودة يف قاعات الدرا�ضة باإدماج 
املوارد البيداغوجية املحّينة؛

  يكّيفون املوارد البيداغوجية لفل�ضفتهم البيداغوجية 
اخلا�ضة بهم و ي�ضخرونها حل�ضابهم؛

  يكيفون املوارد البيداغوجية ح�ضب التنّوع الثقايف و 
تعدد الهويات للتالميذ؛

  يف�ضرون ال�ضور املعرو�ضة يف املوارد البيداغوجية؛
  ميّيزون املوارد الورقية و الرقمية للتالميذ مع الأخذ 

بعني العتبار خ�ضو�ضيتهم؛ 
  ي�ضتعملون املوارد البيداغوجية و ذلك بتحفيز 

املواَطَنة الفّعالة و التعددية؛
 يجرون تعديالت على املوارد البيداغوجية ق�ضد تلبية 

حاجات التالميذ الذين يعانون من �ضعوبة التعّلم،

�صند المناهج الدرا�صية
املدر�سون:

  يح�ضلون ب�ضورة اأولوية على موارد املناهج الوطنية؛
  ي�ضاهمون يف جتريب و تطوير املوارد البيداغوجية 

اجلديدة؛
  يتبادلون ا�ضتعمال و تطوير املوارد البيداغوجية 

اجلديدة مع زمالئهم؛
  يفهمون اأن بناء ناجحا للمناهج �ضيتوّقف يف جزء منه 

على املوارد الرقمية و الورقية اّلتي مّت اإنتاجها على م�ضتوى 
الق�ضم، املدر�ضة و على امل�ضتوى املحّلي؛ بنف�س القدر على 

امل�ضتوى الوطني.

ا�صتعمال الموارد البيداغوجية داخل الق�صم
املدر�سون: 

 يقيمون حميطات تعّلم من خالل الطريقة التي 
ي�ضتعملون بها املوارد الورقية و الرقمية؛

  يفهمون الأ�ضكال الربوية املتنا�ضبة مع املوارد 
البيداغوجية امل�ضتعملة اأو املنتجة؛

 يفهمون اأّن نوعية حميط التعّلم يتوّقف على 
ا�ضتعمالهم للموارد البيداغوجية الرقمية و الورقية؛

 ي�ضتعملون جمموعة وا�ضعة من املوارد املطبوعة و 
الرقمية كقاعدة للتعليم؛

 يقيمون حميطات تعّلم فّعالة للتعليم املبا�ضر و التعّلم 
التعاوين و الإبداعي بف�ضل املوارد البيداغوجية؛

  ي�ضتعملون املوارد البيداغوجية املختلفة بطريقة 
مينحون من خاللها فر�س تعّلم مالئمة للتالميذ؛

 اإنتاج موارد بيداغوجية جديدة 
مل ُي�ض��تعلم ع��ن ه��ذا املي��دان يف الطبع��ة احلالي��ة. لك��ن قدم��ُت 

اقراح��ا:
ت�ضميم، ت�ضنيف املوارد ، تقا�ض��مها، نقدها ) بعد ال�ض��تعمال(، 
اإع��ادة و�ضعه��ا بع��د التعدي��ل، مناق�ض��تها وف��ق التج��ارب داخ��ل 
الق�ض��م، التحّك��م يف و�ض��ائل العم��ل ع��ن بع��د ، العم��ل يف فري��ق ... 

اإّن التح��دث ع��ن مدر�ض��ة الغ��د يتطّل��ب التذك��ري ب�ض��كل وجي��ز 
َم��َن الإ�ض��الح الأّول  ج��ّدا ب��كّل م��ا مّت القي��ام ب��ه يف اجلزائ��ر. �ضَ
ال��ذي تاأ�ّض���س مبوج��ب املر�ض��وم امل��وؤّرخ 16 اأفري��ل 1976 مدر�ض��ة 
اأ�ضا�ض��ية اإجباري��ة و جّماني��ة ل��كّل التالمي��ذ اجلزائري��ني البالغ��ني 
من العمر �ضّت اإىل �ضتة ع�ضر �ضنة؛ مدر�ضة دميوقراطية، موّجهة 
نح��و خي��ار علم��ي و تكنولوج��ي يرم��ي اإىل تعري��ب مناه��ج التعليم و 

ج��زاأرة الإط��ارات.  
ي�ض��تهدف الإ�ض��الح اجلدي��د املن�ضو���س يف القان��ون التوجيه��ي 
للربي��ة الوطني��ة رق��م 08-04 امل��وؤّرخ 23 جانف��ي 2008 النوعية 
يف الربي��ة، و يعي��د هيكل��ة م�ض��تويات التعلي��م و يوؤ�ّض���س لربي��ة 
الطفولة املبكرة والتعليم التح�ضريي الذي ل يزال غري اإجباري.
اإّن جم��رد تاأ�ضي���س التكّف��ل بالطفول��ة املبك��رة يوح��ي اإىل النوعي��ة 
اجلّيدة يف الربية. ففي الواقع، فمن املعرف به عامليا اأّن مردود 
املنظوم��ة الربوي��ة يتوّق��ف عل��ى التكّف��ل الجتماع��ي- الرب��وي 
للطفول��ة املبك��رة. و ق��د اأظه��رت ع��ّدة درا�ض��ات علمي��ة اأّن��ه عندم��ا 
تكر���س الدولة لفرد ما تربية ابتداء من �ض��ن الثالثة، فهذا ي�ض��مح 
له بتطوير القدرات ال�ضرورية لتمدر�س ناجح و تعّلم مدى حياته. 
 Hickman عل��ى اإث��ر ه��ذه الدرا�ض��ات العلمي��ة، ي�ض��ري هيكم��ان
احلائز على جائزة نوبل يف القت�ضاد، اأّن " ال�ض��نوات الأوىل من 
حياة الأطفال تعتر مراحل ح�ضا�ضة لإنتاج كفاءات معرفية )...( 
و اأّن التدّخالت املبّكرة حت�ض��ن من التمدر���س )...( و تقّل�س من 
ن�ض��بة الإج��رام و تع��ّزز الإنت��اج. كم��ا ي�ضي��ف اأّن " الراأ���س امل��ال 
امل�ض��تثمر يف الكف��اءات الجتماعي��ة الثقافي��ة لالأطف��ال ال�ضغ��ار، 

يعت��ر اقت�ضادي��ا واجتماعي��ا، الأك��رث ربح��ا م��ن ال�ض��تثمارات يف 
البنى التحتية اأو الرامج اخلا�ضة )ال�ضتدراك املدر�ضي، درو�س 
الدع��م، حم��و الأمي��ة، موؤ�ض�ض��ات اإع��ادة التاأهي��ل...( " و يف نف���س 
الفك��رة، ي�ض��رح دود�ض��ون Dodson– �ض��يكولوجي اأمريك��ي ال��ذي 
ا�ض��تهر بف�ض��ل كتاب��ه العامل��ي ح��ول الربية املعنون " كل �ض��يء يتم 
قب��ل 06 �ض��نوات" - اأهمي��ة و ره��ان التكّف��ل بالأطف��ال قب��ل �ض��ن 
ال�ضاد�ض��ة. و عليه، فمن اأجل اأن تكون مدر�ض��ة الغد مدر�ض��ة ذات 
نوعي��ة و ذات م��ردود ع��ال اقت�ضادي��ًا و اجتماعي��ا لب��ّد م��ن اإعداد 
برنام��ج للتكّف��ل الجتماع��ي الرب��وي بالطفول��ة املبك��رة و �ض��رورة 

جع��ل الربي��ة التح�ضريي��ة اإجبارية.
بع���س  اإىل  الإ�ض��ارة  م��ن  ب��د  ل  الغ��د  ملدر�ض��ة  التط��رق  قب��ل  و 
املالحظات العامة على ما مت بعد 10 �ض��نوات من تطبيق اإ�ضالح 

املنظوم��ة الربوي��ة بداي��ة �ض��نة 2003-2004.
" التكوي��ن الأّويل  اأّن   77 ين���سّ القان��ون التوجيه��ي يف مادت��ه 
ملختل��ف اأ�ض��الك التعلي��م ه��و تكوي��ن م��ن م�ض��توى جامع��ي " اإّن 
ه��ذه التعليم��ة ق��د ُج�ِض��دت، و ق��د اأّع��ّدت وزارة الربي��ة الوطني��ة 
و و�ضع��ت برنام��ج تكوي��ن م�ض��تمر م��ن اأج��ل الّرف��ع م��ن امل�ض��توى 
الأكادمي��ي للمدّر�ض��ني يف اخلدم��ة. يف ح��ني اأّن، التكوييين املهنييي 
للمدر�ييس الييذي يتمثلفييي تعّلييم مهنيية التدري�ييس قييد مّت اإهمالييه 
كّليييًا. و لق��داأزال القان��ون الأ�ضا�ض��ي للموظفني املنتمني لالأ�ض��الك 
اخلا�ض��ة بالربي��ة الوطني��ة رتبة " مدر���س مطبق " فاألغيت بذلك 
املدار���س التطبيقي��ة.اإذا م��ا كان التاأهيييل الأكادميييي ملدر���س م��ا 
�ضروري��ا فيج��ب اأن تك��ون ال�سييهادة املهنييية اأولوي��ة، فاملدّر���س م��ن 

خل�سر بغداد
م�ست�سار يف علوم الرتبية

 اجلزائر

مدرسة الغد
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دون �ض��هادة مهني��ة ل��ن ي�ضم��ن النوعي��ة يف الربي��ة املرتك��زة عل��ى 
الإ�ض��الح. اإّن ال�سييهادة التييي تثبييت اأن املدّر�ييس قييد تابييع تكوينييا 
مهنيييا ميين اأجييل تعّلييم املهنيية يجييب اأن ُيَطالييب بهييا قبييل اأن ُيعَهييد 

اإليييه ق�سييم.
تقت�ض��ي مدر�ض��ة الغ��د مدر�ض��ايتحّكم يف عمل��ه. و علي��ه، يج��ب اأن 
يو�ضع برنامج تكوين اأّويل و م�ض��تمر ق�ضد تعّلم مهنة التدري���س.

تعت��ر الإع��ادة و الت�ض��رب املدر�ض��ي ظاهرت��ني ازدادت��ا تفاقم��ا. و 
علينا اأن نتذّكر فقط اأن املراهق املتواجد يف ال�ضارع يكون عر�ضة 
ل��كل الآف��ات الجتماعي��ة مم��ا �ض��ُيَكّلف الدول��ة غالي��ا اأك��رث م��ن 
ت�ض��جياللطفل يف موؤ�ض�ض��ة تربوي��ة، تعليمي��ة اأو مهني��ة. اإن مدر�ض��ة 
الغد ل تتقبل الت�ضرب املدر�ضي و لذلك يجب اأن ُي�ضرع يف برنامج 

ملكافحة الت�ض��رب املدر�ض��ي يف اأ�ض��رع وقت ممكن.
النظ��ام  تقيي��م  موؤ�ض��رات  و  الدولي��ة  املعاي��ري  موؤ�ض��رات  تعم��ل 
املدر�ض��ي عل��ى اإظه��ار تفاوت��ات و اختالف��ات معت��رة ب��ني الوليات 
المتحان��ات  نتائ��ج  و  التمدر���س  اأبع��اد  باأغلبي��ة  يتعّل��ق  فيم��ا 
 Référence : « enfants et femmes en Algérie – une

  analyse de la situation – approche basée sur les
 droits humains, le genre et l’équité – UNICEF –

Novembre 2011 » ) املرج��ع: اأطف��ال و ن�ض��اء يف اجلزائ��ر- 

حتلي��ل الو�ضعي��ة- مقارب��ة قائم��ة عل��ى حق��وق الإن�ض��ان، الن��وع و 
ل  الغ��د  مدر�ض��ة  اإن   .)2011 نوفم��ر   UNICEF امل�ض��اواة- 
تقب��ل الف��وارق اجلهوي��ة و الف��وارق ب��ني الأجنا���س. و بذل��ك يج��ب 
و�ض��ع جه��از قي��ادة ا�ض��راتيجي للنظ��ام الرب��وي ي�ض��مح نظ��ام 
املراقب��ة با�ض��تهداف امل�ض��تويات الإداري��ة ) البلدي��ة، الدائ��رة، 
الولي��ة، و اجله��ة( اأو اجلن���س ال��ذي ل ي�ض��تجيب حلتمي��ة النتائ��ج 
املتوقع��ة: و ه��ذا �ضي�ض��مح برجم��ة اإج��راءات م�ض��تهدفة م��ن اأج��ل 

تقلي���س اأو بالأح��رى الق�ض��اء عل��ى الالم�ض��اواة املكت�ض��فة.

اأّي مدر�صة للغد؟
ميكن اأن نلخ�س اخلطوط العري�سة ملدر�سة الغد فيما يلي:
  ينبغي اأن تكون مدر�ضة الغد حديثة، تعمل بالو�ضائل 

املكيفة وفق زمنها، مدر�ضة تكون قادرة على تكوين مواطني 
الغد، مدر�ضة يتوجب عليها اأن جتذب اإعجاب الأولياء 

باإجناحها للتالميذ، كّل ح�ضب وتريته؛
  مدر�ضةاأين يجب اأن ينجح فيها كل طفل اأو مراهق 

�ضمن تعليم ل يهدف فقط لالإعداد لالمتحانات. مدر�ضة 
ل تعمل على تخزين املعارف واإمّنا تعّلم الطفل على 

ا�ضتخدامها، حتليلها، تركيبها، تطبيقها و تدفعه لالبتكار، 
مدر�ضة اأين حتّولت قاعات الدرا�ضة اإىل ور�ضات جتريبية.
  مدر�ضة قادرة على جتهيز التلميذ للم�ضتقبل الذي 
�ضيعي�ضه و يتحكم فيه. مدر�ضة اأين يعتر املدّر�س عامل 

تغيري اإيجابي يف اإطار التوجهات الكرى لل�ضيا�ضة الربوية 
ل مدّر�ضا يح�ضر عمله فيالقواعد النظامية و "املمار�ضات 

تقليدية"؛
- مدر�ض��ة اأي��ن يتعّل��م التلمي��ذ ا�ض��تعمال تكنولوجي��ات الإع��الم و 
الت�ض��ال و ا�ض��تغالل امل��وارد املتدفق��ة و املتطّورة بتزايد، مدر�ض��ة 
متكن التالميذ من احل�ضول على كفاءات ت�ض��مح لهم با�ض��تعمال 
املعارف التي تغرق �ضبكة الأنرنت، مدر�ضة تنمي قدرات التالميذ 
املعلوم��ة. يف الدمنارك،ي�ض��مح  اإيج��اد، اعتم��اد و هيكل��ة  عل��ى 
للمر�ض��حني يف المتحانات الر�ض��مية، با�ض��تعمال الأنرنت حيث 
��م التلمي��ذ اإليف معارف��ه الفعلي��ة اأي يف ا�ض��تغالل املع��ارف  ل يقيَّ

املتوفرة.

تلخي�ص
الأخ��رية  ال�ض��نوات  يف  املدر�ض��ي  الت�ض��يري  ط��رق  كان��ت  لق��د 
مو�ضوًع��ا لتح��ّولت عميق��ة، �ض��واٌء على م�ض��توى الأنظم��ة الربوية 
اأو عل��ى م�ض��توى امله��ام املُنتَظ��رة م��ن م��دراء املوؤ�ض�ض��ات و اإطارات 
املَُراَفق��ة اخلارجي��ني )تفتي���س، جمل���س بيداغوج��ي( و الداخليني 
�ض��ات اأو امل�ض��تويات(. )اأع�ض��اء فري��ق الإدارة، من�ّض��قي التخ�ضّ

املدر�ض��ية  املوؤ�ّض�ض��ات  يف  للقي��ادة  اأوج��ه  اأربع��ة  نحّل��ل  �ض��وف 
مبطابقته��ا م��ع الحتياج��ات احلالي��ة: القي��ادة البيداغوجي��ة و 
ّتيارات املدر�ض��ة الفّعالة، القيادة التحويلية و بناء روؤية م�ض��ركة، 
القي��ادة النفعالي��ة و الع��راف بالأ�ض��خا�س، القي��ادة املوّزع��ة 
ل��ة ح�ض��ب اأولوي��ات و ِقَي��م  م��ن خ��الل ممار�ض��ات ملمو�ض��ة مف�ضّ

. �ّض�ض��ة ملوؤ ا
�ض��وف نرز م�ض��األة ت�ض��يري التغيري داخل املوؤ�ّض�ض��ة: �ض��روط جناح 
التغيري و انخراط الفاعلني، خا�ضة من خالل ممار�ضات التعاون 

و من خالل ا�ضتعمال تكنولوجيات الربية و التكوين.

 مقدّمة: حتولّت عميقة يف الت�صيري املدر�صي
  حتّول الأنظمة الرتبوية و طرق الت�سيري

لقد ح�ضلت تغرّيات كبرية على م�ض��توى تنظيم و ت�ض��يري الأنظمة 

الربوية يف البلدان الغربية خالل الثالثني �ضنة الأخرية.
باتّب��اع  للموؤ�ض�ض��ات  "التقليدي��ة"  العمومي��ة  الإدارة  متّي��زت 
القواعد الر�ض��مية، �ض��لطة العهدات، الت�ضيري التوجيهي املركزي، 

��ط و مُمع��رَي، مه��ام مرجم��ة م�ض��بقا. ت�ض��يري خُمطَّ
يوؤّث��ر تع��ّدد الهيئ��ات الي��وم يف ت�ض��يري الأنظم��ة الربوي��ة )منظم��ة 
التعاون و التنمية القت�ضادية، اليوني�ضاف، اأوروبا...(، �ضراكات 
جدي��دة اآخ��ذة يف الظه��ور خارجي��ا )اأ�ض��ر، خ��راء بيداغوجي��ني، 
متدخّل��ني اجتماعي��ني، م�ض��وؤولني �ضيا�ض��يني...( و ط��رق جدي��دة 
للت�ض��اور و التعدي��ل ميك��ن ُمالحظته��ا يف الداخ��ل، بوج��ود فاعل��ني 
ج��دد )م�ضت�ض��ارين، من�ّض��قني، خ��راء يف التعّل��م...(. يت��م اجلمع 
ب��ني بح��ث النجاع��ة و الفّعالي��ة م��ع ط��رق التقيي��م اخلارج��ي و 

الت�ضنيف��ات العاملي��ة.
به��ذا ال�ض��كل ق��ام الي��وم العدي��د م��ن البل��دان الغربي��ة –خا�ض��ة 
الأجنلو�ضك�ض��ونية- بتطوي��ر ثقاف��ة الت�ض��يري العموم��ي اجلدي��د 
املتمّي��ز بتقلي���س التدّخ��ل املبا�ض��ر للدول��ة، ع��ن طري��ق لمركزي��ة 
اخلدم��ة العمومي��ة و اإ�ض��راك اجلماع��ة. يك��ون الت�ض��يري ال�ض��ّفاف 
هادفا، بينما ي�ضبح اإطار الن�ض��اط تناف�ض��يًا و خا�ضا اأكرث فاأكرث. 
يت��م اتخ��اذ اإج��راء �ضري��ح من خ��الل اأهداف، معايري و موؤ�ض��رات 
للنتائ��ج. و به��ذا تك��ون مراقبة هذه الأخرية ثابتة، و بالنتيجة فاإّن 

�ض��لطة املهني��ني تتقّل���س.
م��ن جه��ة اأخ��رى، يّت��م تطوي��ر طرق اأخ��رى للت�ض��يري يف اإطار بحث 

قيادة المؤسسات المدرسية:
 تسيير التغيير و ممارسات تعاونية

  Michèle GARANT   ،مي�سال غارون
يي اأ�ستاذة باجلامعة الكاثوليكية للوفان
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تعّل��م تنظيم��ي م�ض��تدام و يف اإط��ار ال�ض��عي وراء حت�ض��ني النوعي��ة 
الّت��ي تري��د اأن تاأخ��ذ اأي�ض��ا بع��ني العتب��ار خ�ضائ���س ال�ض��ياق و 
اأن ُتبن��ى عل��ى الثق��ة و التع��اون. تتطّل��ب ه��ذه الط��رق وج��ود �ضل��ة 
ب��ني التعّلم��ات و التط��ور عل��ى امل�ض��توى الف��ردي، على م�ض��توى ِفَرق 

امل�ض��روع و عل��ى م�ض��توى التنظي��م كّكل.

 حتّول مهام مديري املوؤ�س�سات و الإطارات
عل��ى اأ�ضا���س الأف��كار الّت��ي ن�ض��رتها منظم��ة التع��اون و التنمي��ة 
القت�ضادي��ة )2009( نوؤك��د ك��م اأّن عل��ى اأبنائن��ا اأن يواجهوا غدا 
م�ض��تقبال خمتلف��ا ع��ن الي��وم، ك��م عل��ى موؤ�ّض�ض��اتنا اأن تن�ض��وي يف 
حمي��ط معّق��د اأك��رث فاأك��رث )ت.اإ.ا.ت، هج��رات، عومل��ة...(. و 
يف ه��ذا ال�ض��ياق، يحت��اج كّل م��ن التعلي��م و اكت�ض��اب املع��ارف اإىل 
التح�ض��ني، �ضي�ض��رك الأطفال اأكرث يف اأ�ض��كال للتعّلم الديناميكي 
قا اأكرث.  )الَن�ِضط(، و يجب اأن يكون عمل املدر�ضني ُمراَفقا و ُمن�ضَّ
و معن��ى ه��ذا اأّن��ه يج��ب على املدر�ض��ة و وظيفة الإط��ارات الربوية 
)مدير، مفت�س، ناظر، م�ضت�ضار...( اأن تتطّورا يف ات�ضاق جّيد مع 

ال�ضيا�ض��ات الربوي��ة و املمار�ض��ات اليومي��ة.

اأربعة اأوجه للقيادة      
  القيادة البيداغوجية

الفّعال��ة  املدار���س  يدع��ى  تّي��ار  الثمانين��ات-  –يف  ق��ام  لق��د 
بتحلي��ل م�ض��ارات تق��ود اإىل اأداءات التالمي��ذ و اإىل مكان��ة القيادة 
بالن�ض��بة  رئي�ض��ي  ب��دور  تق��وم  الّت��ي  البنائي��ة  اأو  البيداغوجي��ة 
ملوؤ�ّض�ض��يها. تن��درج درا�ض��ات حديث��ة  ل��� منظم��ة التع��اون و التنمي��ة 

التي��ار. القت�ضادي��ة )2009( يف ه��ذا 
��ل عل��ى اأف�ض��ل النتائ��ج، اأّن  لق��د ُلوِح��ظ، يف املدار���س الّت��ي تتح�ضّ
املدي��ر يدع��م املدّر�ض��ني و ي�ض��ّجع تطوره��م املهني، مرّكزا ن�ض��اطه 
على املراقبة املتكّررة و تن�ضيق الن�ضاط التعليمي و املنهاج، مثال، 
م��ن خ��الل ج��ولت منتظم��ة ع��ر الأق�ض��ام و التوا�ض��ل ع��ن طري��ق 

التغذي��ة الراجع��ة التكويني��ة و التح�ضيلية.
يف ه��ذا الن��وع م��ن املدار���س، يط��ّور املدي��ر ثقافة موؤ�ّض�ض��ة مرتكزة 
عل��ى اأه��داف بيداغوجي��ة مبني��ة ت�ض��تهدف الأداء، و ك��ذا �ضالب��ة 
املمار�ض��ات التعليمي��ة. يرّك��ز ن�ض��اطه كذل��ك عل��ى مهّم��ة التعلي��م 

و عل��ى م�ض��ار تعّل��م التالمي��ذ. يوّف��ر مناًخ��ا اإيجابًي��ا للتعّل��م كم��ا 
يحر���س عل��ى تكري���س الوق��ت ال��كايف للتعلي��م و للتعّل��م، و ذل��ك 
بتقلي�س ال�ضغوط اخلارجية و النقطاعات، ق�ضد توفري حميط 

��م و داع��م للق�ض��م �ض��واًء كان ذل��ك خارج��ه اأو داخل��ه. ُمَنظَّ

 القيادة التحويلية 
يلي��ني لتحو ا ة  د لق��ا ا عن��د  ح��ظ  نال ن  اأ ميكنن��ا 

:  )  2000 ،Bass،1985 ،Nanus و Bennis(
  قدرة على اجلمع عن طريق الروؤية، و نقل هذه الروؤية 

و بناء ترجمة م�ضركة لها؛
  قدرة على ال�ضتماع للمخاطبني، و التعّرف على 

الأ�ضخا�س و الِفَرق و حيازة ثقة املتعاونني؛
 حتفيز فكري، ت�ضاوؤل حول ما هو ا�ضتباقي؛ و من 

خالل هذا دعم لتطّور البتكارية، البحث و التجربة 
املُراقبة؛ 

  تطّور �ضخ�ضي مبني على �ضورة ذاتية اإيجابية و 
كذلك �ضورة اإيجابية لالآخر؛

  اهتمام موّجه نحو التطّور املهني الفردي لقدرات 
تعّلم كّل م�ضاهم.

و ق��د اأظه��ر بع���س املوؤّلف��ني اأّن التنظيم��ات التعلمي��ة ي�ض��ريها 
م�ض��وؤولون يتمي��زون بخ�ضائ���س "القي��ادة التحويلية". و قد بينت 
هذه الدرا�ضات مدى نفعية هذه القيادة فيما يتعّلق بزيادة الر�ضا 

و اللت��زام و الفعالي��ة يف بع���س املوؤ�ض�ض��ات.

 قيادة عاطفية و اإن�سانية
نع��رف الي��وم ك��م اأّن العواط��ف �ضروري��ة لالأفع��ال و الق��رارات 

.)Goleman،   2005( املرتبط��ة باأح��كام تقدي��ر الِقي��م
مدي��ري  لبع���س   )Day، 2004( العاطفي��ة  القي��ادة  ت��رز 
املوؤ�ض�ضات املدر�ضية التزاما كبريا و انفعاليا )عاطفيا-متحّم�ضا( 
نح��و عمله��م، نح��و الربي��ة، نح��و جن��اح التالمي��ذ و نح��و تط��ّور 
ه��ة بِقَي��م، اأي��ن ي��رز الإقب��ال  املتعلم��ني. يتعّل��ق الأم��ر بقي��ادة موجَّ
عل��ى الإجن��از، عل��ى النج��اح، عل��ى التنفي��ذ الفّع��ال للم�ض��اريع؛ 
الإقب��ال عل��ى الهتم��ام باملحاوري��ن، بالتع��اون، باللت��زام، بالثق��ة 
فيم��ا يخ���سّ املحاوري��ن، ق�ض��د بن��اء جمتمع��ات. يتعّل��ق الأم��ر 

مبناجمن��ت داع��م متفاع��ل و مقن��ع بدل من مراق��ب، مناجمنت ل 
يتمرك��ز كمداف��ع حري���س )قل��ق( ع��ن موق��ف اأو و�ض��ع.

يتطّل��ب ه��ذا الن��وع من املناجمنت حتكم��ا يف الكفاءات العاطفية، 
العالئقي��ة و الجتماعي��ة. اإّنه��ا ت�ض��مل التوعي��ة و الفه��م و التعب��ري 
عن املواقف العاطفية. تتطّلب كذلك ت�ضيري العواطف ال�ضخ�ضية 
و بني الأ�ضخا�س، و كذا القدرة على ا�ضتخدام العواطف من اأجل 

الفه��م، و الت�ض��ّرف و تهيئة مناخ للتعاون.
م��ع  العالئق��ي  اللت��زام   ،2008  )Beatty( بيت��ي  ح�ض��ب 
 manière( للكينون��ة  كيفي��ة  و  للفه��م  كيفي��ة  ه��و  الأ�ض��خا�س 
d’être(   و ه��ي تظه��ر اأثن��اء الّلق��اءات اليومي��ة ب��ني الأ�ض��خا�س، 

علم��ا اأّن التعلي��م و القي��ادة ل يّت��م اإجنازهم��ا فق��ط انطالق��ا م��ن 
"الأنا التنظيمي" و اإمّنا انطالقا من هوياتنا املهنية و ال�ضخ�ضية 
اأي�ض��ا،     و الإدم��اج )اأو التف��ّكك( ال��ذي يح��دث ب�ض��بب تعقي��د 

مهامن��ا، انطالق��ا م��ن عم��ل التوعي��ة و التفك��ري.
تظه��ر ه��ذه الكف��اءات الإن�ض��انية و العالئقي��ة للقي��ادة يف الق��درة 
و ال�ض��جاعة عل��ى العم��ل بو�ض��وح عل��ى م��ا ي�ضع��ب التح��ّدث عن��ه و 
اأن يك��ون ال�ض��خ�س منفتح��ا نح��و ثقافة تعاونية و قيادة ت�ض��اركية.

 قيادة منّظمة )موّزعة(
 al، و   Spillane( منّظ��م  منظ��ور  يف  ��ة  ُمَتفَح�ضَّ قي��ادة  اإّن 
2008( تاأخ��ذ بع��ني العتب��ار املمار�ض��ات امللمو�ض��ة للقي��ادة، كم��ا 

تربط قدرة الفعل مع ال�ضياق املعرِّ عن الفعل. اإّن القيادة موّزعة 
على الفاعلني الّذين ي�ض��اهمون بطريقة ر�ض��مية و غري ر�ض��مية يف 
التاأثري يف الن�ضاطات داخل التنظيم. مّت تعريف القيادة على اأّنها 
"ُمطاَبقة، اكت�ض��اب، توزيع و تن�ض��يق املوارد الجتماعية، املادّية و 

الثقافي��ة ال�ضروري��ة م��ن اأج��ل تهيئ��ة الظروف الّت��ي جتعل كال من 
تلق��ني املع��ارف و احلي��اة يف املدر�ض��ة اأم��را ممكن��ا". ياأخ��ذ ه��ذا 
التحلي��ل بع��ني العتب��ار -لي���س فق��ط- القي��ادة الر�ض��مّية اأو غ��ري 
الر�ضمّية، و اإمّنا اأي�ضا عملها احليوي )ديناميكياتها( للتفاعل مع 
ّيز موؤّلفون اآخرون التنظيم  اأ�ضخا�س       اآخرين و مع املحيط. مُيَ
بتوزي��ع امل�ض��وؤوليات، العم��ل يف ِف��َرق و امل�ض��وؤولية اجلماعي��ة. اإّن 
ا�ض��تمرارية التغ��رّيات يف الع��امل املدر�ض��ي ترتب��ط بقدرة املوؤ�ّض�ض��ة 
على فعل التطّور و احلفاظ عليه و دعمه من خالل اإدارة م�ضركة 

.)Mulford، 2003( مو�ض��عة و لي�ض��ت حك��ًرا عل��ى اأقلّي��ة
��ح ه��ذه التحالي��ل اأّن القي��ادة ل تقت�ض��ر عل��ى مزاي��ا مدي��ر  تو�ضّ
يك��ون م�ضت�ض��رفا اأو �ض��غوفا، و ل عل��ى ت�ضّرف��ات معّين��ة ل��ه، و اإمّن��ا 
تتحّق��ق م��ن خ��الل عوائ��ق الو�ضعي��ة الّت��ي حت��دث فيه��ا، اآخذي��ن 
بع��ني العتب��ار عوار���س ه��ذا الفع��ل الجتماع��ي و امل��اّدي. كل 
بع��د   –  )Spillane et al.( )2008( اآل.  و  �ض��بيالن  م��ن 
ا�ض��تنادهما جليدان���س )Giddens(- اأو�ضح��ا ب��اأّن الفع��ل ُينَج��ز 
يف اإط��ار هي��اكل، قواع��د و موارد يقوم باإن�ض��ائها و حتويلها الفعل. 
ت�ض��ّكل العالق��ات املنتظم��ة الّت��ي تنت��ج ب��ني الفاعل��ني الجتماعي��ني 
اأو اجلماعي��ني نظام��ا.  يف ع��امل املدر�ض��ة مث��ال، جن��د اأّن تنظي��م 
اإن�ض��اء  حّت��ى  اأو  املدر�ض��ية  ال�ضيا�ض��ات  و  بامل�ض��تويات  الأق�ض��ام 
الهي��اكل تتعّل��ق بالبن��اء و بالقواع��د؛ و اأّن الفاعل��ني و الو�ضعيات – 

املتب��ادل.  للتفاع��ل  اأنظم��ة  ي�ض��كاّلن  املرابط��ني- 
اإّن القي��ادة املوّزع��ة تاأخ��ذ بع��ني العتب��ار جم��ّرد ك��ون الو�ضعي��ة 
املادي��ة و الثقافي��ة و الجتماعي��ة جتع��ل من الفعل الب�ض��ري ممكنا 
كما تزّوده باملعلومات و تعيقه، و ذلك لكونها متاأّثرة به. بو�ضوح، 
و بعي��دا ع��ن تعري��ف حم��اور القي��ادة ال�ض��راتيجية و الت�ض��يري 
ُفها املوؤلّفون كمهام كّلية: بناء نظرة، تطوير و ت�ض��يري ثقافة  )يعرِّ
مدر�ض��ية، البح��ث ع��ن املوارد و توزيعها... اإل��خ( مّت اإعطاء اأهمّية 
ة لالأفعال امللمو�ضة اليومية )ي�ضّميها املوؤلفون مهام جزئية:  خا�ضّ
و�ض��ع التوزي��ع الزمن��ي، اإ�ض��ناد القاع��ات، تنظي��م الف�ضاء، حترير 
الوثائ��ق املرجعي��ة... اإل��خ( و الّت��ي ت�ض��مح باإجن��از امله��ام الكلي��ة 
املذك��ورة �ض��ابقا. يت��م اأي�ض��ا اأخ��ذ الطريقة الّتي يرتب��ط بها هذان 
امل�ض��تويان بع��ني العتب��ار، يف معرف��ة م�ض��ركة ب��ني الأ�ض��خا�س 

الّذي��ن يعمل��ون يف تع��اون ق�ض��د القي��ام به��ذه امله��ام املعّقدة.

  مرافقة التغيري و التعاون
 �سغوط )توترات( و توازنات يف الفعل

يت��م الي��وم تقدي��ر التغي��ري ب�ض��كل كب��ري: التغي��ري اأو امل��وت، التح��ّول 
اأو الختفاء، من ل يتقّدم يراجع، هذا ما نقراأه يف عامل التغيري. 
غري اأّننا اإذا ما بحثنا عن تغيري دائم، ل ميكن اأخذ التغيري بعني 
العتبار دون  ربطه بعنا�ضر التوا�ضل، و كذا مع الطلب الداخلي 
و اخلارج��ي و ال��ّذي ه��و بح��ّد ذات��ه ه��دف. نري��د اأن ن�ض��تند اإىل 
املخّط��ط املُنَج��ز م��ن ط��رف Quinn و .al )1996( ال��ّذي ي�ض��ع 
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يف املنظ��ور ُبعدي��ن: ُبع��ٌد ي�ض��ع حت��ت ال�ضغط قطبني اأ�ضا�ض��يني يف 
الفع��ل: ال�ضال�ض��ة، م��ا يق��ود اإىل الاّلمركزي��ة، اإىل الختالفي��ة، 
و يتناق���س م��ع ال�ض��تقرار ال��ّذي يرتب��ط باملركزي��ة و الإدم��اج. 
اأّم��ا البع��د الث��اين في�ض��ع يف املنظ��ور العم��َل داخ��ل التنظي��م، و يف 
اأجهزت��ه و م�ض��تخدميه، ُمعاك�ًض��ا خل��ارج التنظي��م، للمحيط الّذي 
ي�ض��تدعي النظ��ام، للتناف�ض��ية فيم��ا يخ���س التنظيم��ات الأخ��رى. 

)املخط��ط 1(

م��ن امله��م ت�ضني��ف خمتل��ف و�ضعي��ات ت�ض��يري الأنظم��ة بالرج��وع 
اإىل هذي��ن املحوري��ن: نظ��ام �ضل���س و يف نف���س الوق��ت موّج��ه نح��و 
اخل��ارج و ج��ّد ُمراَق��ب يتمّي��ز بتخطي��ط عق��الين، و نظ��ام اآخ��ر 
داخل��ي و ُمراَق��ب يتعّل��ق بالت�ض��يري الإداري التقلي��دي كم��ا يك��ون 
داخلي��ا و �ضل�ض��ا يهت��م بالعالق��ات الإن�ض��انية و ب��رثاء الإ�ضغ��اء 
للفاعل��ني الداخلي��ني. م��ن املفي��د الرج��وع اإىل ه��ذه النم��اذج قب��ل 

الدخ��ول يف فع��ل اأو عندم��ا نك��ون ب�ض��دد تقيي��م ه��ذا الفع��ل.

 قاعدتان و�سفيتان
يف مناجمن��ت امل�ض��روع ل يكف��ي التنظي��م امل��اّدي و التقن��ي، فم��ن 
ال�ض��روري و�ضع��ه يف منظ��ور دال )القي��ادة التحويلي��ة(. ن�ض��تذكر 
لباكيت  )Paquette )1997 "قاعدتني و�ضفيتني" يو�ضي بهما 
يف قي��ادة التغي��ري. م��ن جه��ة يجب "تنمية الرغبة باإجناز م�ض��روع 
ل��دى كّل امل�ض��اركني" بعي��دًا ع��ن امل�ضال��ح ال�ض��خ�ضية، مهتم��ني 
ببناء منفعة عاّمة و حتقيق النتماء. و من جهة اأخرى، يجب نزع 
اخل��وف م��ن "ال�ض��تهداف عالي��ا" من اأجل احل�ض��ول على اأف�ضل 

النتائ��ج، دون احل��ط م��ن قيمة طاقات امل�ض��اركني.
)...(

 اإ�سراك الفاعلني
لنذّك��ر اأّوًل باأّن��ه م��ن الطبيعي اأي�ض��ًا اأن ل ينخرط جميع الفاعلني 
يف م�ض��روع ما. فاإذا كان البع�س ينا�ضل من اأجل تطوير فعل ما، 
فالبع�س الآخر يرى نف�ضه غري معّني اأو حّتى معار�ضا لهذا الفعل. 
ف�ض��ال ع��ن ذل��ك، ف��اإّن اأف�ض��ل دع��م ل ياأت��ي دائم��ا م��ن "املوؤّيدي��ن 
الأوفي��اء". م��ا ال��ّذي ميك��ن اأن يك��ون اأثم��ن م��ن "�ضدي��ق منتق��د" 
يتج��راأ عل��ى ط��رح الأ�ض��ئلة التالي��ة: باملنا�ض��بة، مل تق��وم بهذا؟ هل 
تعتقد باأّنها الطريقة الأن�ضب للقيام بذلك؟ كيف �ضتعرف اإن كان 

ه��ذا ممكن��ا؟" )املخطط 2 و 3(.

املخطط  1

�سل�سة

�سغوط و توازنات يف الفعل

Quinn et al.

ا�ستقرار

خارجيداخلي

ابتكار علقات اإن�سانية

اأهداف عقلنية م�سار داخلي

 �سروط  جناح التغيري
هن��اك ا�ض��راتيجيات لالإع��الم و الإقن��اع يج��ب و�ضعه��ا تدريجيا، 
كما يجب دعمها طوال امل�ضار عن طريق العمل بتعّمق على ثالثة 
م�ضتويات: اأقّلها تقّبل اأّن هناك �ضيًئا يحدث، ثّم ال�ضماح بحدوث 
هذا ال�ضيء، اأخريًا و من املحتمل ال�ضراك لإمتام هذا ال�ضيء.

يج��ب و�ض��ع فريق-م��وارد من��ذ البداي��ة، م�ض��ّكٍل م��ن اأع�ض��اء 
منوذجي��ني وفق��ا للو�ض��ط، ي�ض��اعدون عل��ى الإع��داد، التن�ض��يط و 

الإ�ض��راف.
ع��ادة م��ا نهم��ل كث��ريا اإع��داد معلوم��ة موّح��دة، موّجه��ة للجمي��ع، 
مرتك��زة عل��ى وثيق��ة وا�ضح��ة و مقّدم��ة �ض��فويا اأي�ض��ًا، اآخذي��ن كل 

الوق��ت ق�ض��د التحلي��ل و املناق�ض��ة.

املخطط  2

املخطط  3
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كل  يرب��ط  اأن  يج��ب  كم��ا  تدريجي��ا،  التنفي��ذ  يك��ون  اأن  يج��ب 
م��ن امل��دى الق�ض��ري )ب�ضع��ة اأ�ض��هر( و امل��دى الطوي��ل )اخلط��ط 
ال�ض��نوية( يف نف���س الوق��ت، يف م�ض��ار لتخطي��ط �ضل���س و تط��ّوري. 
يج��ب اإظه��ار الراب��ط املوج��ود ب��ني ال�ض��تفهامني مل��اذا و كي��ف يف 
جمي��ع الق��رارات، م��ع احلف��اظ عل��ى نف���س الجّت��اه و كذل��ك عل��ى 
ان�ض��جام و معن��ى املمار�ض��ات، م��ا يقّل���س اأي�ض��ا م��ن احتم��الت 

الف�ض��ل بف�ض��ل فه��م جّي��د.
يتطّل��ب جن��اح فع��ل م��ا دعم��ا جوارًي��ا متع��ّدد الأ�ض��كال و تن�ض��يًطا 
متوا�ض��اًل، م��ع ا�ض��تخدام ا�ض��راتيجيات و ط��رق متنّوع��ة وفق��ا 

لالحتياج��ات، يف ذه��ن القي��ادة املوّزع��ة.

 �سروط من اأجل دينامية تعّلم جماعي
البتدائ��ي  التعلي��م  ع��ن  اأجنزناه��ا  درا�ض��ة  يف  بّين��ا  لق��د 
)Garant ،Letor و Bonami، 2006( جمموعة من ال�ضروط 
ال�ضروري��ة حّت��ى يبق��ى التغي��ري يف املوؤ�ض�ض��ة املدر�ض��ية و يتو�ّض��ع و 

يتح��ّول و ي��دوم بعي��دا ع��ن الأف��راد.
��ر انطالق��ا م��ن و�ضعي��ات م�ض��كالت م�ض��ّلم  تغي��ري كه��ذا يتح�ضّ
به��ا، اأو انطالق��ا م��ن و�ضعي��ات نتمّن��ى حت�ض��ينها. يج��ب اأن جنع��ل 
الو�ضعي��ة مو�ضوًع��ا، اإّنه��ا مو�ض��وع التحلي��ل و النق��د و املناق�ض��ات. 
يتطّل��ب ه��ذا الأم��ر –عن��د فاعل��ي التغي��ري- �ض��رورة تقّب��ل ه��دم 

ال�ض��تقرار و اإع��ادة البن��اء يف نف���س الوق��ت.
يبن��ى التعّل��م اجلماع��ي الدائ��م اأي�ض��ا ع��ن طري��ق اإنت��اج املع��ارف 
ح��ة )تقريب��ا( و امل�ض��ركة، و الّت��ي تظه��ر يف اآث��ار مو�ضوعية  �ضّ املوَّ
لي���س فق��ط يف الكلم��ات كم��ا اأّنه��ا ت�ض��ّكل ذاك��رة جماعي��ة )اأجهزة 

القي��ادة املوّزعة(...
... تط��ّور كه��ذا ل يتحّق��ق لوح��ده، ب��ل يتطّل��ب قي��ادة ُم�ضطِلع��ة و 
مهيكل��ة، ت�ض��يري م�ض��توحى يعم��ل عل��ى رب��ط التغي��ري بال�ض��خ�س، و 

عل��ى م�ض��توى الِفرق و املوؤ�ّض�ض��ة.

 ع�سر الرقمنة، تكنولوجيات الإعلم و الت�سال 

و القيادة
اإّن ا�ض��تخدام تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�ض��ال يف التعلي��م ق��د 
��ة للتغي��ري ال��ّذي تق��وم ب��ه  يك��ون مث��ال مهم��ا ع��ن املرافق��ة املُدجَمَ

الإدارة.

يف ب��ادئ الأم��ر، يج��ب اأن نذّك��ر ب��اأّن تعليم��ا جّي��دا ع��ن طري��ق 
تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال هو قبل كل �ض��يء تعليم جّيد بال 
زي��ادة، و اأن تك��ون القي��م و املب��ادئ عن��د ب��دء التكوي��ن نف�ض��ها يف 
كّل فعل بيداغوجي اآخر. اإّن تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال هي 

عب��ارة ع��ن اأداة ل طريق��ة.
و م��ع ذل��ك -يف ع�ض��ر الرقمنة- فاإّن وج��ود تكنولوجيات الإعالم 
و الت�ضال تقودنا اإىل الأخذ بعني العتبار اأّن منح و تلّقي معرفة 
ذات ه��دف مع��ريف فق��ط ل يكف��ي، و اأّن التكوي��ن ق�ض��د التكّي��ف 
فقط مل يعد يكفي هو الآخر: يجب اأن ينبني تكويننا على التحليل 
و عل��ى التاأث��ري امل�ض��بق، و البح��ث م��ع التالمي��ذ عل��ى اكت�ض��اب 
الكف��اءات املُ�ض��تعَر�ضة و الّت��ي تتمّث��ل يف معرف��ة كيفي��ة ا�ض��تنطاق 

املعلوم��ة و البح��ث عنه��ا، تنظيمه��ا، مقارنته��ا و متّلكها...
يف ه��ذا ال�ض��ياق، يع��ود الأم��ر للمدي��ر يف اأن يبق��ى مرّك��زا عل��ى 
الأولوي��ات التعليمي��ة )قي��ادة بيداغوجي��ة(، و يف جتنيد املدّر�ض��ني 
تلبي��ة  ق�ض��د  الت�ض��ال  و  الإع��الم  تكنولوجي��ات  اإدم��اج  نح��و 
احتياج��ات جمتمعن��ا )قي��ادة حتويلي��ة(، يف و�ض��ع تكنولوجي��ات 
الإع��الم و الت�ض��ال يف �ض��ياق مع��اريف بنف���س الق��در يف املعرف��ة 
)قي��ادة  ال�ض��ريورة  معرف��ة  و  ال�ض��لوكية  املعرف��ة  و  الفعلي��ة   
عاطفي��ة( و اأخ��ريا معرف��ة تقا�ض��م امل�ض��وؤوليات و و�ض��ع اأجه��زة 
و  الإع��الم  بتكنولوجي��ات  املتعّلق��ة  للكف��اءات  املُدَم��ج  للتط��ّور 

الت�ض��ال للجمي��ع )قي��ادة موّزع��ة(.
مرتبط��ة  تقني��ة  كف��اءات  ميتلك��ون  املدر�ض��ني  بع���س  بالفع��ل، 
باملحي��ط الإعالم��ي لكنه��ا غ��ري ُمدجَم��ة بيداغوجي��ا. ل��ن يتعّل��ق 
الأم��ر بال�ض��رورة بتدري���س تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�ض��ال، 
و اإمّن��ا بتو�ض��يع ا�ض��تخدام ه��ذه التكنولوجي��ات يف اإط��ار كف��اءات 
التدري���س املنهجي��ة و البيداغوجي��ة، و جع��ل التالمي��ذ ي�ض��تفيدون 
م��ن تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�ض��ال ب�ض��كل فّع��ال. و اأخ��رًيا، 
يعت��ر ا�ض��تخدام تكنولوجي��ا الإع��الم والت�ض��الت فر�ض��ة كب��رية 
لتطوي��ر الأف��كار امل�ض��ركة )بح��ث تطبيق��ي( ح��ول حت�ض��ني التعّل��م 

)املخط��ط 4(.

الخاتمة: جعل التنظيم "ذكياً"
من��ذ الثمانين��ات، تعت��ر املدر�ض��ة اأك��رث فاأكرث مكاًن��ا لنقل املعارف 
و املع��ارف الفعلي��ة و ف�ض��اء لتطوي��ر الكف��اءات، و م��وارد قدراتي��ة 
ف�ض��يًئا  �ض��يًئا  يق��ّل  ب��داأ  كم��ا  لل��دول؛  القت�ضادي��ة  للتناف�ض��ية 
اعتباره��ا ف�ض��اًء لالندم��اج الجتماع��ي اله��ادف اإىل اإدم��اج و 

.)Maroy، 2009( م�ض��اركة الأف��راد يف املجتم��ع
اإّن تقلي���س اأه��داف املدر�ض��ة يف ُبعِده��ا الوظيفي عرف مبالغة يف 
�ض��ني يف التعليمي��ات باهتمامه��م  اخلط��اب الفّن��ي لبع���س املتخ�ضّ
فق��ط بكيفي��ة تعلي��م ف��رد مطل��ق مهمل��ني البع��د الجتماع��ي و 
ال�ضيا�ض��ي له��ذا الف��رد ال��ذي تتم تن�ض��ئته و كذا مكانته امل�ض��تقبلية 
يف املجتم��ع، و كم��ا يهمل��ون اأي�ض��ا الأف��راد احلقيقي��ني املو�ضوع��ني 
واقعي��ا يف لعب��ة العوائ��ق املادية و يف �ضل�ض��لة العالقات الجتماعية 

.)Grootaers، 2011 و   Tilman(
يكم��ن التح��ّدي بالن�ض��بة للفري��ق املدي��ر يف التاأكي��د عل��ى ال�ض��روط 
املعرفي��ة، ال�ضو�ض��يوثقافية و ال�ضو�ض��يوعاطفية  و الّت��ي بف�ضله��ا 

اَر�س الذكاء اجلماعي من اأجل ديناميكيات الن�ضاط. ميكن اأن مُيَ
يتطّل��ب ه��ذا ال��ذكاء اجلماع��ي ت�ض��يرًيا ُم�ض��َتوحى يف الت�ضّور و يف 
الفع��ل، و بن��اء اجت��اه جماعي، و توّقعات عالية نحو حت�ض��ني نوعية 

التعلي��م و التعّل��م، و كذلك ثقًة و دعًما للمحرفني.
��ا، م��ن ال�ض��روري حتدي��د  لك��ي نتمّك��ن م��ن جع��ل التنظي��م ذكيًّ
ف�ضاءات للتعبري و امل�ضاركة مع مراعاة م�ضتوى كل فرد و م�ضتوى 

الفري��ق و م�ض��توى املوؤ�ّض�ض��ة و اأي�ض��ا الو�ض��ل فيم��ا بينه��ا.                                               

املخطط  4

تكنولوجيات

نحو ا�ستخدام ُمدَمج لتكنولوجيات الإعلم و الت�سال

 Karsenti  et Tchameni  Ngamo

مواد

تلميذدّر�س

تدري�س ت.اإ.ا   جعل التلميذ ميتلكون ت.اإ.ا                                                                

تدري�س املواد بوا�سطة ت.اإ.ا جعل التلميذ ميتلكون املعارف
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المقدمة
يعتم��د الكيب��ك، الي��وم، عل��ى نظ��ام ترب��وي ممت��از باأح��د اأح�ض��ن 
دول  يف  ال�ض��هادات  عل��ى  ح�ض��ول  اأك��رث  و  التمدر���س  مع��دلت 
منظم��ة التع��اون و التنمي��ة القت�ضادي��ة )OCDE(. و ي�ضّن��ف 
تالمي��ذ امل�ض��توى البتدائ��ي و الثان��وي يف الكيب��ك م��ن ب��ني الأوائ��ل 
PISA . تت�ضم��ن ه��ذه  يف المتحان��ات الدولي��ة الت��ي تديره��ا 

المتحان��ات ثالث��ة ميادي��ن م��ن املع��ارف   و املع��ارف الفعلي��ة:
1. فهم املكتوب

2. الثقافة الريا�ضياتية
3. الثقافة العلمية

يتموق��ع تالمي��ذ الكيب��ك لي���س فق��ط ف��وق م�ض��توى تالمي��ذ دول 
منظم��ة التع��اون و التنمي��ة القت�ضادي��ة )OCDE( واإمّن��ا اأي�ض��ا 
فوق م�ض��توى تالميذ املقاطعات الكندية الأخرى. يطمح الكيبك، 
رغ��م ه��ذه النتائ��ج امل�ض��ّرفة، اإىل رف��ع حتدي��ات جدي��دة ق�ض��د 
الإع��الء اأك��رث فاأك��رث م��ن م�ض��توى نظام��ه املدر�ض��ي. وم��ن دون اأّي 
تقليل مل�ضتوى و نوعية التعليم، مّت اإجناز م�ضروع من اأجل اأن يبلغ 
معّدل احل�ضول على ال�ضهادة و التاأهيل، اإىل غاية 2020، ن�ضبة 

℅.80

هدف��ت حكوم��ة الكيب��ك اإىل توجي��ه الربي��ة  نح��و النج��اح و ذل��ك 

مبن��ح اأولوي��ات قابل��ة للتحّق��ق. يعت��ر، يف الواق��ع، جن��اح التلمي��ذ 
حجر الزاوية للفعل الربوي حلكومة الكيبك؛ و يجتمع كّل فاعلي 
د. كما تعتمد  �ض��بكات الربية حول هذا الهدف  امل�ض��رك و املوحِّ
ال��وزارة عل��ى الّلج��ان املدر�ض��ية لتح�ّض��ن م��ن �ضيا�ض��تها الربوي��ة، 
تتمّت��ع ه��ذه الّلج��ان املنتدب��ة با�ض��تقاللية ت�ض��يري فعلي��ة، اأين يعتر 
ا�ض��تعمال تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�ض��ال حقيق��ة يومية، بحيث 
يع��ّد التلمي��ذ، و �ضم��ن اهتمام��ات النظ��ام التعليم��ي و التاأط��ري، اأو 

بالأح��رى املرافق��ة، ج��زءا مكّم��ال للم�ض��ار التعليمي .
ُتظه��ر امتحان��ات و حتقيق��ات الرنام��ج الدويل ملتابعة مكت�ض��بات 
التالمي��ذ )PISA( ل��دول منظم��ة التع��اون و التنمي��ة القت�ضادية 
الربوي��ة  الأنظم��ة  اأداء  و  بنوعي��ة  تتعل��ق  الت��ي  و   )OCDE(
ل��دول اأع�ض��اء ل��� )OCDE( و ك��ذا البلدان ال�ض��ريكة، اأّن النظام 
الرب��وي الكيبك��ي م�ضّن��ف �ضم��ن الأوائ��ل يف دول OCDE، و 

بالت��ايل يف الع��امل كّل��ه.
 ،)PISA( م الرنام��ج ال��دويل ملتابع��ة مكت�ض��بات التالمي��ذ�� ُيَقيِّ
يف الواق��ع، ق��درة ال�ض��باب يف ا�ض��تخدام معارفه��م و كفاءاتهم من 
اأج��ل رف��ع حتدي��ات واق��ع �ض��وق العمل. و م��ن اأجل ال�ض��تجابة لهذا 
الواق��ع، نق��وم بتقيي��م التلمي��ذ ملعرف��ة م��ا اإذا كان باإمكان��ه تطبي��ق 
املعرفة الفعلية انطالقا من معارف اكت�ض��بها يف املدر�ض��ة، عو�ضا 

م��ن ا�ض��تيعاب مواد م��ن دون اإمكانية تطبيقها.

تالميذ الكيبك مصنفون ضمن األوائل في العالم
حسب تصنيف البرنامج الدولي لمتابعة مكتسبات 

)PISA( التالميذ
بلقا�سم رحماين

 ييي اأ�ستاذ التعليم – مدر�سة الدرا�سات العليا- مونرتيال ييي
 م�سلحة تعليم الأعمال الدولية

 م�سوؤول برنامج بكالوريا يف اإدارة الأعمال AAB ييي اأعمال دولية - ع�سو الّلجنة
IAES -AAB البيداغوجية – بكالوريا يف اإدارة الأعمال

لقد مّتت الإ�ضارة يف تقييم املعارف و املعرفة الفعلية للتالميذ اإىل فهم الريا�ضيات، العلوم و املكتوب. و ت�ضّنف الدول و القت�ضاديات 
امل�ضاركة مع التنقيط كما يلي: 

)2009( PISA    ت�سنيف
القراءةالعلومالريا�سيات

1.  �ضانغ هاي                600
2.  �ضنغافورة                 562

3 .  هونغ كونغ               555               
4.كوريا اجلنوبية           546
5.  تايوان                       543
6.  فنلندا                      541
7.  ليختن�ضتاين             536
8.  �ضوي�ضرا                   534
9.  اليابان                     529
10.  كندا                      527

11.  هولندا                  526

12.  ماكاو، ال�ضني       525

13.  نيوزيلندا               519

14.  بلجيكا                  515

15.  اأ�ضراليا               514

16.  اأملانيا                   513

17.  اإ�ضتونيا                512

18.  اآي�ضلندا                507

19.  الدامنارك           503

20.  �ضلوفينيا              501

21.  الرنويج                498

22.  فرن�ضا                  497

23.  �ضلوفاكيا              497

24.  النم�ضا                  496

25.  بولندا                   495

26.  ال�ضويد                  494

27.  جمهورية الت�ضيك      493

28.  اململكة املتحدة      492

29.  املجر                     490

30.  الوليات املتحدة    487

1 .  �ضانغ هاي            575

2 .  فنلندا                  554

3.  هونغ كونغ             549

4.  �ضنغافورة              542

5.  اليابان                 539
6.  كوريا اجلنوبية       538

7.  نيوزيلندا               532
8.  كندا                     529

9.  ا�ضتونيا                 528
10.  اأ�ضراليا             527

11.  هولندا                522

12.  ليختن�ضتاين         520

13.  اأملانيا                  520

14.  تايوان                  520

15.  �ضوي�ضرا                 517

16.  اململكة املتحدة      514

17.  �ضلوفينيا              512

18.  ماكاو، ال�ضني      511

19.  بولندا                  508

20.  اإيرلندا                 508

21.  بلجيكا                 507

22.  املجر                  503

23.  الوليات املتحدة   502

24.  الرنويج               500

25.  ت�ضيكيا                 500

26.  الدامنارك           499

27.  فرن�ضا                 498

28.  اآي�ضلندا               496

29.  ال�ضويد                 495

30.  لتفيا                   494

1.  �ضانغ هاي              556

2.  كوريا اجلنوبية       539

3.  فنلندا                   536

4.  هونغ كونغ             533  

5.  �ضنغافورة              526

6.  كندا                     524

7.  نيوزيلندا              521
8.  اليابان                 520
9.  اأ�ضراليا               515
10.  هولندا                508

11. بلجيكا                  506

12. الرنويج                503

13. اإ�ضتونيا                501

14. �ضوي�ضرا               501

15. بولندا                  500

16. اآي�ضلندا                500

17. الوليات املتحدة    500

18. ليختن�ضتاين          499

19. ال�ضويد                 497

20. اأملانيا                   497

21. اإيرلندا                 496

22. فرن�ضا                  498

23. تايوان                  495

24. الدامنارك            495

25. اململكة املتحدة      494

26. املجر                   494

27. الرتغال              489

28. ماكاو، ال�ضني      487

29. اإيطاليا                486

30. لتفيا                  484

ي�صّنف الكيبك بتنقيط اأعلى من المعدل الكندي- البرنامج الدولي للتقييم.
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المدر�صة: العامل الرئي�صي للنظام المدر�صي
التعليمي��ة  موؤ�ض�ض��اتها  تتمّت��ع  الت��ي  ال��دول  يف  تب��نّي،  لق��د 
بال�ض��تقاللية يف اختي��ار املناه��ج و ط��رق التقيي��م و ك��ذا تعي��ني 
امل��وارد م��ن اأج��ل الأخ��ذ بع��ني العتب��ار احتياج��ات التالمي��ذ، اأّن 
اأداء ه��وؤلء ج��ّد ع��اٍل، كم��ا اأّنه��م يتح�ضل��ون عل��ى نتائ��ج جّي��دة. و 
تختلف درجة ال�ضتقاللية من بلد لآخر و بالّتايل تختلف النتائج 
ه��ي الأخ��رى. فعل��ى �ض��بيل املث��ال، ا�ض��تفادت فنلن��دا، هولن��دا و 
ت�ضيكيا باأحد اأعلى م�ضتويات ال�ضتقاللية يف تعيني املوارد. يتوّفر 
كذلك عند املوؤ�ض�ضات املدر�ضية لهذه الدول حّق توظيف و ت�ضريح 

املدر�ض��ني، عل��ى خ��الف دول اأخ��رى كركي��ا، اإيطالي��ا و تون���س.
وباعتب��ار املدر�ض��ة العام��ل الرئي�ض��ي يف النظ��ام الرب��وي للكيب��ك 
فه��ي تتمّت��ع، لي���س فق��ط ب�ض��لطات اأك��رث و اإمّن��ا اأي�ض��ًا، بحري��ة مل 
الوظائ��ف  تعت��ر  و   .180 القان��ون  قب��ل تطبي��ق  اإليه��ا  ��ل  تتو�ضّ

الث��الث التالي��ة م��ن م�ض��وؤولية اإدارة املدر�ض��ة:

  م�ساعدة مجل�س الموؤ�س�سة
   يجب اأن يقدم القراحات و ي�ضمن املتابعة

المطابقة  المو�ّسعة ق�سد  البيداغوجية    القيادة 
مع القانون

امل�ضادقة على اقراحات املدّر�ضني فيما يخ�ّس املناهج 
الدرا�ضية؛

   امل�ضادقة على معايري و�ضع طرائق بيداغوجية جديدة؛ 
 امل�ضادقة على اختيار الكتب املدر�ضية و الو�ضائل 

التعليمية؛
  امل�ضادقة على معايري و طرق تقييم التعّلمات؛

 امل�ضادقة على القواعد املتعّلقة برتيب التالميذ و 
النتقال اإىل الطور املوايل.

 ت�سيير المدر�سة
 حتديد حاجات املدر�ضة بخ�ضو�س:

 املوارد الب�ضرية؛
 التح�ضني ؛

 احلاجات املتعّلقة باملمتلكات واخلدمات؛
 التهيئة؛

 حت�ضني القاعات.
 امل�ضوؤول عن تنظيم اأن�ضطة حت�ضني املوارد الب�ضرية؛

 ت�ضيري امليزانية:
  اإعداد امليزانية؛
 ت�ضيري امليزانية؛

  عر�س امليزانية على جمل�س املوؤ�ض�ضة؛
  عر�س امليزانية على الّلجنة املدر�ضية من اأجل 

العتماد.
بالطريق��ة  الكيب��ك  يف  املدار���س  كّل  توؤ�ّض���س  ع��ام،  ب�ض��كل  و   
نف�ض��ها، بحيث يتوا�ضل املفّو�س املنتخب، جمل���س املوؤ�ض�ضة، اإدارة 
املوؤ�ض�ض��ة، و كذا الأق�ض��ام من اأجل دعم مهّمة املدر�ض��ة باعتبارها 

اأ�ضا���س جن��اح التالمي��ذ.
يف  اأخ�سائيييني  علييى  املدر�سيية  تعتمييد  املدر�سييني،  عل��ى  فع��الوة 
املو�سيييقى، الرتبييية البدنييية، الفنييون الت�سييكيلية، الإرغونوميييا، 
و كييذا الّلغيية الإجنليزييية. كمييا تعتمييد، كذلييك، علييى تقنيييني يف 
�ييس، اأخ�سائييية نف�سييية، خمت�سيية يف علم النف�ييس  التعليييم املتخ�سّ
اجتماعييية،  م�سيياعدة  الأرطوفونيييا،  يف  خمت�ييس  الرتبييوي، 
من�سييطة يف احلييياة الروحييية    و اللتييزام الجتماعييي، ممر�سيية، 
تقنييي يف الإعييالم، اأعييوان النظافيية، اأمييني مكتبيية، م�سييتخدمني 
يف احلرا�سيية و الدعييم هييم ميين �سميين موظفييي املدر�سيية اإ�ضاف��ة 
اإىل العاملني املتطّوعني الذين مينحون بع�س �ضاعات يف الأ�ضبوع 

جّمانًا.

المدرّ�ص المتكون �صرط لنجاح النظام التعليمي  
تعت��ر نوعي��ة التكوي��ن الأّويل للمدر�ض��ني مفت��اح نظ��ام التعلي��م. 
و بالت��ايل، بالإ�ضاف��ة اإىل التكوي��ن الأّويل املت��ّوج ب�ض��هادة جامعي��ة 
و  التح�ضريي��ة  الربي��ة  يف  )بكالوري��ا  مقيا�ض��ا   120 ذات 
التعلي��م البتدائ��ي ( يف الرنام��ج املطّب��ق، يتوّج��ب بع��د احل�ض��ول 
عل��ى ال�ض��هادة،  من��ح رخ�ض��ة التدري���س و �ض��هادة تعلي��م م��ن اأج��ل 
ممار�ض��ة مهن��ة املدّر���س. وم��ن جهة اأخ��رى، وحّتى يتواف��ق التعليم 
م��ع الط��رق اجلدي��دة، مّت اق��راح تكوين��ات م�ض��تمّرة على املدّر���س  

ق�ض��د �ضم��ان جن��اح التالمي��ذ.

دعم التالميذ خارج المدر�صة: واقع
يعت��ر دع��م التالمي��ذ خ��ارج املدر�ض��ة حقيق��ة يف الكيب��ك كم��ا 

يف كن��دا و فنلن��دا. فلق��د تب��نّي اأّن ع��دد �ض��اعات التعليم لي�ض��ت من 
ي�ضم��ن النج��اح و اإمّن��ا نوعيت��ه. و بالّت��ايل ت�ضب��ح درو���س الدع��م 
ج��ّد مهم��ة لتعزي��ز املواد املدّر�ض��ة. ففي الكيب��ك ياأخذ هذا الدعم 
اأ�ض��كال عدي��دة م��ن اأج��ل مرافق��ة التالمي��ذ. و لق��د مّت اق��راح 
�ضندات عن بعد اإ�ضافة اإىل تلك التي يف الق�ضم و هذا من خالل 

�ض��بكة الأنرنت. 
كان��ت املدر�ض��ة يف احلقيق��ة ال�ض��ّباقة فيم��ا يتعّل��ق بالرقمن��ة. فق��د 
دخ��ل الإع��الم، من��ذ اأوائ��ل ال�ض��بعينات، اإىل اجلامع��ة يف ب��ادئ 
الأم��ر ث��ّم الثانوي��ة و م��ن بعدهم��ا املدر�ض��ة. لق��د كان��ت الو�ض��ائل 
املتعّددة الإعالم، ال�ضبورة التفاعلية، التعليم الرقمي )عن بعد( 
 Allo جّد مهمة كو�ضائل تعليمية. يجدر التذكري فقط اأّن برنامج
prof م��ا كان ليظه��ر م��ن دون تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�ض��ال.
يعت��ر  Allo prof منظوم��ة تتمث��ل مهّمته��ا يف تعزي��ز ا�ض��تقاللية 
و طعم النجاح لدى �ض��باب الكيبك. ت�ض��عى هذه املنظمة، كذلك، 
اإىل احلّد من الت�ض��رب املدر�ض��ي و ذلك مبنح خدمات جّمانية يف 
الربي��ة ، ت�ضم��ن خ�ضو�ضي��ة كّل متعّل��م و تك��ون يف متن��اول جمي��ع 
تالمي��ذ الكيب��ك م��ن امل�ض��توى البتدائ��ي و الثان��وي خ��ارج �ض��اعات 

الدرا�ضة.
املدر�ض��ية  الأعم��ال  يف  امل�ض��اعدة  يف  ال�ض��ندات  ه��ذه  تظه��ر   
 Allo  بخ�ضو�س املواد املدّر�ض��ة يف البتدائي و الثانوي. يتما�ض��ى
prof م��ع املناه��ج املدر�ض��ية و مينح للتالميذ م�ض��اعدة اإ�ضافية ل 
يطالبون بها دائما يف الق�ضم،   اأو يح�ضلون عليها من اأ�ضاتذتهم 
الذي��ن  الأولي��اء  اإىل  خ�ضي�ض��ا  ُيَوّج��ه  كم��ا  اأوليائه��م.  م��ن  اأو 
يت�ض��اءلون ع��ن جان��ب م��ن جوان��ب املنه��اج اأو ع��ن واج��ب من��زيل، 
و الذين يوّدون متابعة امل�ض��ار الدرا�ض��ي لأبنائهم عن بعد. ميكن، 
فقييط، للتالميييذ الت�سييال جّمانييا بالأ�سييتاذ املتطييّوع بطريقيية 
ت�سميين خ�سو�سييية كّل متعّلييم، كمييا ميكيين لهييم كذلييك، الإقبييال 

علييى حلييول م�سييّجلة م�سييّبقاً متناوليية علييى �سييبكة الييواب
)www.alloprof.qc.ca( 

يعت��ر ه��ذا الن��وع م��ن امل�ض��اعدة الوحي��د يف ع��امل التعلي��م. فه��و 
يعتم��د عل��ى فري��ق يتك��ّون تقريبا من مائة مدر���س موؤهل  و جمتمع 
افرا�ضي يت�ضّكل من التالميذ املُ�ضَاَعدين، الأولياء و الفاعلني يف 
الربية من اأجل الإجابة عن ت�ضاوؤلت التالميذ يف خمتلف املواد. 
يق��ال اإن الفري��ق ق��د اأج��اب ع��ن اأك��رث م��ن ملي��ون و ن�ض��ف ملي��ون 

�ض��وؤال ق��د طرحه التالمي��ذ اأو الأولياء.
 Allo ل���  العام��ة  املدي��رة   Sandrine Faust اأ�ض��ارت  وكم��ا 
تكيي��ف  يف    Allo prof جن��اح  وراء  ال�ض��بب  يكم��ن    ":prof

خدماتن��ا م��ع احلقائ��ق التكنولوجي��ة اجلدي��دة و ك��ذا م��ع حاج��ات 
و تطّلع��ات ال�ض��باب. لق��د تط��ّورت الو�ض��ائل املقرح��ة كث��ريا م��ع 
مرور ال�ض��نني. ففي العام املا�ضي �ض��محت لنا اخلدمات املمنوحة 
عل��ى �ض��بكة الأنرن��ت كاملكتب��ة الفرا�ضي��ة، الألع��اب الربوي��ة...

مب�ضاعف��ة دعمن��ا لتالمي��ذ الكيب��ك " 

الخاتمة
مل يع��د الأم��ر بحاج��ة اإىل الرهن��ة عل��ى اأن الربي��ة ه��ي ال�ض��بيل 
ال��ذي ل ب��ّد من��ه امل��وؤدي اإىل النج��اح. و بالتاأكي��د، فالتعلي��م ذي 
النوعية هو ال�ضامن لهذا النجاح، فهو الذي ي�ض��مح للم�ض��تفيدين 
و امل�ض��تفيدات باللتح��اق بع��امل يعت��ر تناف�ض��يا اأك��رث فاأكرث)... (

اإّن مرونة و حرية العمل امل�ضند اإىل خمتلف املدار�س، قد �ضمحتا 
لهوؤلء و اأولئك بال�ضتجابة للحاجات احلقيقية للتالميذ، باعتبار 
التلميذ هو مركز اهتمام، لي�س فقط املدر�ضة واإمّنا حتى، املحيط 

الجتماعي و اأي�ضًا لدى امل�ضوؤولني املركزيني لقطاع الربية.
له��ذه الأ�ض��باب يعت��ر النظ��ام الكيبك��ي، و اإن مل يك��ن مثالي��ًا، 
نظام��ا جّي��دا ح�ض��ب نتائ��ج PISA. اإذ مل يت��ّم اإهم��ال التالمي��ذ 
املت�ض��ربني، فق��د �ض��اعدتهم و دّعمته��م املناه��ج املختلف��ة الت��ي مّت 
 Allo و�ضعها. و ق�ضد القتناع اأكرث يكفي اأن نتذّكر فقط منظمة

prof  اخلريي��ة.     

الو�ض��يلة  ه��ذه  اإدم��اج  ل��ول  النج��اح  ه��ذا  كّل  ليظه��ر  كان  م��ا   
ال�ضروري��ة و الإجباري��ة يف نف���س الوق��ت و املتمّثل��ة اأ�ضا�ض��ا يف 
الإع��الم الآيل. لي���س بالإم��كان يف وقتن��ا احل��ايل اإهم��ال و�ض��يلة 
العم��ل و املرافق��ة ه��ذه، اإذ اأن اإهماله��ا يعن��ي احلك��م عل��ى تلمي��ذ 

الي��وم و را�ض��د الغ��د بالفق��ر القت�ض��ادي و املع��ريف املدق��ع.
 و اأخ��ريًا، جن��د يف النظ��ام التعليم��ي للكيبك: النت��داب، النوعية، 
الاّلمركزية، التكيف، ا�ض��تقاللية الت�ض��يري، التاأطري    و املرافقة، 
امَلْعَلم��ة) informatisation (، تاأهي��ل املدر�ض��ني...اإىل جان��ب 
كل ه��ذا، هن��اك دول اأخ��رى قد اأ�ضافت تعوي�ضات ح�ض��ب اجلهود 

املبذولة. 
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يف تاريخ��ه احلدي��ث، ق��ام الكيب��ك باإ�ضالح��ني كبريي��ن يف نظامه 
الرب��وي. الأّول، اإ�ض��الح �ض��نوات 60، الن��اجت ع��ن الإ�ض��الح الذي 
�ضرع فيه عقب ما عرف اآنذاك ب� " الثورة الهادئة" ب�ضبب �ضرعة 
الإجنازات املُحققة خالل تلك الفرة. لقد اأدى التقرير الرئي�ضي 
الن��اجت ع��ن ذل��ك اإىل اإن�ض��اء وزارة الربي��ة �ض��نة 1964. وكان 
يهدف هذا الإ�ضالح املوؤ�ّض�س على املقاربة بالأهداف خا�ضة اإىل 
�ضمان بلوغ اأكر عدد من ال�ضكان مرحلة التعليم ما بعد الثانوي، 
و ذل��ك بتعمي��م الربي��ة. و يف ه��ذا ال�ض��دد، كان النج��اح بالتاأكيد 
بارزا. غري اأّنه مّت ت�ضجيل عدد من النقائ�س التعليمية بغية احلد 

منها.
اأّم��ا الإ�ض��الح الّث��اين، فقد�ض��رع في��ه �ض��نوات 2000، اأي بع��د 
اأربع��ني �ض��نة م��ن الإ�ض��الح الأّول، اإثرتق��دمي عر���س ح��ال ع��ن 
الربي��ة. ي�ض��تجيب اأك��رث ل�ضروري��ات الق��رن 21، ل�ض��يما م�ض��األة 
تاأهي��ل ال�ض��باب م��ن اأج��ل مكافح��ة الت�ض��رب املدر�ض��ي و لتقلي���س 

ن�ض��بة البطال��ة املرتفع��ة با�ض��تمرار. 
اأح��د الأه��داف الناجت��ة ع��ن ه��ذا الإ�ض��الح يف الع�ض��ر احلدي��ث 
كان تاأهي��ل ال�ض��باب 100 %. حَت��ّددت مهم��ة املدر�ض��ة الكيباكي��ة 
م��ن خ��الل عر���س احل��ال ه��ذا. متثل��ت ه��ذه املهم��ة يف: التكوي��ن- 
الإدم��اج الجتماع��ي-   و التاأهي��ل. و كان��ت خال�ض��ة عر�س احلال 
ن �ض��باًبا قادري��ن عل��ى  ع��ن الربي��ة وا�ضح��ة: عل��ى الكيب��ك اأن يك��وِّ
رف��ع حتدي��ات اقت�ض��اد الق��رن 21، العومل��ة و التناف�ض��ية) املعرف��ة 

و املعرف��ة الفعلي��ة(، يتمّث��ل ه��ذا التكوي��ن اإذن يف اإع��داد مواطن��ني 
من�ض��جمة)الندماج  اإن�ض��انية  عالق��ات  تاأ�ضي���س  عل��ى  قادري��ن 
الجتماعي(. يقوم هذا الإ�ضالح على مناذج البنائية و ال�ضو�ضيو 
ف الكف��اءة يف  بنائي��ة. وتتبن��ى اأي�ض��ا املقارب��ة بالكف��اءات. ُتع��رَّ
ف املبني��ة عل��ى التجني��د و  ه��ذا الإ�ض��الح باأنه��ا " معرف��ة الت�ض��رُّ
 . MEQ )2000( " .ال�ض��تعمال الفّع��ال ملجموع��ة م��ن امل��وارد
2004(  ه��ذا التعري��ف  اآخ��رون اأكرث)�ض��كالون،  ��اب  ُكتَّ ��ح  و�ضّ
به��ذه امل�ضطلح��ات: " الكف��اءة ه��ي ق��درة التلمي��ذ عل��ى التجنيد و 
ال�ض��تعمال الفّع��ال للم��وارد الداخلية و اخلارجية بطريقة مهيكلة 

و من�ض��جمة م��ن اأج��ل ح��ل و�ضعي��ات مركب��ة". 
عل��ى غ��رار الإ�ض��الح الأّول ل�ض��نوات 60، يتواف��ق اإ�ض��الح �ض��نوات 
2000 م��ع �ضيا�ض��ة تقوميي��ة ت��رى خا�ض��ة اأّن " تق��ومي التعلُّم��ات 

يج��ب اأن يتطاب��ق م��ع املناه��ج املبني��ة عل��ى الكفاءات و ال��ّروح التي 
تت�ضمنه��ا." 

لك��ن،  نف�ض��ه.  التق��ومي  يفر���س  لآخ��ر،  اإ�ض��الح  م��ن  هك��ذا،  و 
كي��ف نخطط��ه و ننج��زه؟ َيعر���س ه��ذا املق��ال املب��ادئ الأ�ضا�ض��ية، 
امل�ض��توحاة م��ن تل��ك الت��ي ت�ض��تظهر يف �ض��ياق تق��ومي املناه��ج و 

ال�ضيا�ض��ات التقوميي��ة م��ن اأج��ل �ضم��ان التحق��ق. 
و�ضع��ت ال�ضيا�ض��ة التقوميي��ة لإ�ض��الح �ض��نوات ال��� 2000 ع��ددا 
م��ن املب��ادئ تتمث��ل خا�ض��ة يف تغلي��ب احلك��م املهن��ي للمدر�ض��ني؛ 
ل و مع��روف باإ�ضدار حكم ذي  فباعتب��اره احرافي��ا، املُدر���س موؤَهَّ

إصالح المناهج الدراسية و السياسة التقويمية: 
مثال الكيبك 

  Pascal NDINGA  با�سكال ندينغا ــ
اأ�ستاذ، رئي�س ADMEE )جمعية تطوير مناهج التقومي يف الرتبية( 

مدير البكالوريا يف التعليم الثانوي ــ جامعة الكيبك يف مونريال)كندا(

م�ضداقي��ة و وجاه��ة عل��ى م�ض��توى تعّل��م التالمي��ذ. 
م يف تعلُّماته��م، عل��ى املُدّر�ض��ني  و ملُ�ض��اعدة التالمي��ذ عل��ى التق��دُّ
القيام،اأك��رث، بالتق��ومي خ��الل التعلُّم ) َتقومي تكويني(. بالفعل، و 
بحك��م الطاب��ع التعديل��ي ال��ذي يتمّي��ز ب��ه، يبق��ى التق��ومي التكويني 
م التالمي��ذ  الوظيف��ة التقوميي��ة الوحي��دة القابل��ة ل�ضم��ان تق��دُّ
يف تعلُّماته��م و بالنتيج��ة جناحه��م املدر�ض��ي. و هك��ذا فق��د ج��اء 
اإ�ضالحا ل� 2000 با�ضطالح جديد لِكال الوظيفتني التقومييتني: 
حي��ث اأ�ضب��ح التق��ومي التكويني"تق��ومي للم�ض��اعدة يف التعلُّ��م" ذا 
اأولوي��ة بالن�ض��بة للتق��ومي التح�ضيل��ي اأو ال�ضت�ض��هادي الذي اأ�ضبح 

"تقومًي��ا اإ�ض��هاديا  اأو حت�ضيلي��ا". 

كم��ا ي�ض��تخدم املُتعلِّ��م التقومي، منف�ضال ع��ن قدراته و احتياجاته 
اخلا�ض��ة، و ه��ذا يعن��ي اأن" نتائ��ج التق��ومي ُيع��اد ا�ض��تثمارها يف 
عملي��ة التعلُّ��م و التعلي��م"، و هن��ا اأي�ض��ا به��دف تدعي��م املُكت�ض��بات 
و حت�ض��ني الأداءات م��ن اأج��ل حتقي��ق النج��اح املدر�ض��ي، ي�ض��تحق 
كل تلمي��ذ ه��ذه العناي��ة اخلا�ضة �ض��واء كان يعاين من �ضعوبات يف 

التعلُّ��م اأو يظه��ر موؤ�ض��رات املوهب��ة. 

�ض��نوات  اإ�ض��الح  ح�ض��ب  تق��ومي  لأي  النوعي��ة  ف��اإن  هك��ذا،  و 
2000 ُمرتبط��ة باح��رام بع���س القي��م الأ�ضا�ض��ية املُتمّثل��ة خا�ض��ة 

يف امل�ض��اواة، العدال��ة، الن�ض��جام، ال�ضرام��ة و ال�ض��فافية. تعن��ي 
امل�ض��اواة يف التق��ومي ب��اأن يت��م تق��ومي كل تلمي��ذ عل��ى اأ�ضا���س نف���س 
املعاي��ري؛ و فيم��ا يخ���س العدال��ة، فت�ض��تلزم اأن ي�ضم��ن اح��رام 
وت��رية تعلُّ��م كل تلمي��ذ. ُيف�ّض��ر الن�ض��جام من جهت��ه اأهمية الرابط 
��ك ب��ني م�ضم��ون اأدوات التق��ومي و منه��اج التعلي��م  الوثي��ق للتم�ضُّ
ال�ض��اري مفعوله. اإنها م�ض��األة اعتماد. تعود ال�ضرامة اإىل مفهوم 
الدق��ة يف التق��ومي. و اأخ��ريا، تفر���سُ ال�ض��فافية دراي��ة املُتعلِّم��ني 
��ق خالل��ه. ف��ال يتعل��ق الأم��ر بتق��دمي  مبعاي��ري التق��ومي الت��ي ُتطبَّ
اإ�ض��ارات الأ�ض��ئلة الت��ي �ض��ُتطرح،  و لك��ن املوا�ضي��ع الت��ي ت�ض��مل 
التق��ومي و معاي��ريه. و ذل��ك ُي�ض��اعد املُتعّل��م عل��ى اأن يتهي��اأ. و يج��ب 
اأن نتذّكر اأّن التقومي يخُدم التلميذ. فقد م�ضى ع�ضر التقوميات 
املفاجئ��ة الت��ي له��ا غر���س ج��ري، ل ُيحّف��ز و ُيه��ني تالمي��ذه مم��ا 
يدفعهم اإىل النف�ضال الدرا�ضي. على العموم، تراجعت دينامية 
التقومي، منذ اإ�ضالح �ضنوات   ال� 2000، و بقيت عملية " التعلُّم- 

التعليم-التق��ومي و التعدي��ل" م�ض��تمرة.

يف ه��ذا ال�ض��ياق، ُيعت��ر التلمي��ذ "الفاِع��ل" الأ�ضا�ض��ي يف تعلُّم��ه. 
، ُيرافق، ُيوؤّطر و  فُي�ضب��ح املُعّل��م " املُخرج". ُير�ض��د، ُيوّجه، ُي�ض��ريِّ
يدع��م التلمي��ذ يف تعلُّم��ه. مل يُع��د يقدم نف�ض��ه كم��ا يفعل الفنان يف 
عر�س ما، اأمام ح�ضور )تالميذ( م�ضتقِبل �ضلبي حيث ي�ضّجل ثم 
يعي��د اإنت��اج جمل��ه فيم��ا بعد خ��الل التقومي. بهذه ال�ض��راتيجيات 
التحفي��ز،   ، الهتم��ام  املُعّل��م  يث��رُي  التعليمي��ة،  و  البيداغوجي��ة 
الف�ضول، والرغبة يف اللتزام لدى التلميذ من اأجل الدفع بحدود 

املعارف املُكت�ض��بة بعيدا.

يح��دث ذل��ك يف اإط��ار الحرام ال�ضارم لوت��رية التعلُّم والقدرات 
الفردية للتالميذ.و هكذا اأخذ التقومي امل�ضتمر املدّعم يف اإ�ضالح 
2000 كل معن��اه م��ن تق��ومي النج��اح يف الكيب��ك، اإذ ي�ضم��ن ل��كل 

تلميذ جناًحا يف حدود طاقاته. يبدو هذا وجيها و واقعيا بالن�ضبة 
لله��دف امل�ض��ّطر له��ذا الإ�ض��الح، املُتمث��ل يف" تاأهي��ل ٪100 م��ن 

ال�ضباب الكيبكيني".

يف ح��ني اأّن اأي اإ�ض��الح مهم��ا كان يج��ب اأن يتنا�ض��ب م��ع املع��اين 
التي حّددها و التي ت�ضتحّق الهتمام حتى ت�ضاهم بطريقة اأح�ضن 
يف م�ض��روع الإ�ض��الح. عل��ى �ض��بيل املث��ال، يعني الإ�ض��الح خا�ضة- 
بطريق��ة �ضمني��ة اأو مبا�ض��رة- التغي��ري، النخ��راط، املُقاوم��ة، 
الت�ض��كك، الن�ضم��ام، الوجاه��ة، اإل��خ. و هك��ذا فم��ن اأج��ل جن��اح 
اأي اإ�ض��الح، فم��ن امله��ّم ج��ّدا، تو�ضي��ح معن��ى التغي��ري و املرتب��ات 
الالزم��ة ل��ه. ُي�ض��اهم هذا يف التحك��م يف واجهته، يف الق�ضاء على 
املُقاوم��ة و الت�ض��كك يف مكان��ه، نهائي��ا، بتحفيز الن�ضمام مل�ض��روع 

الإ�ض��الح. ه��ذا الن�ضم��ام ميك��ن اأن ينف��ع اأثن��اء التقومي.

يف ه��ذا ال�ض��دد، نذّك��ر باملراحل الأ�ضا�ض��ية لعملي��ة التقومي. مُيّثل 
ال�ض��كل 1 ه��ذا النه��ج التطبيق��ي، حي��ث يب��داأ ال��كل بالتخطي��ط ثم 
ي�ضُل اإىل القرار، لكن ما يجب ا�ض��تيعابه هنا هي امليزة املُتكررة 
له��ذه العملي��ة، املمثل��ة باأ�ض��هم ثنائي��ة الجت��اه لكل مرحل��ة. اأي، يف 
كل مرحل��ة م��ن العملي��ة، م�ض��موح اإع��ادة النظ��ر اأو تعدي��ل املرحل��ة 
ال�ض��ابقة. هذا النمط من التعديل يتوا�ضل اأي�ضا ب�ض��كل م�ض��تمر. 
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الإ�ض��الح  تق��ومي  ممار�ض��ة  يف  اأي�ض��ا  التقومي��ي  النه��ج  ��ق  ُيطبَّ
املنهج��ي. م��ن ب��ني " ال�ض��ت كيفي��ات املُخت��رة لإف�ض��الأي اإ�ض��الح 
مدر�ض��ي"، املذك��ور م��ن قب��ل بريون��و )2003، ���س.10( و هناك:

ع–ق�ضد تري��ر  ا. ُي��وؤدي الت�ض��رُّ م و التق��ومي ب�ض��رعةجدًّ " التق��دُّ
التغي��ري عن��د ه��وؤلء اإىل تقومي��ه قب��ل تطبيقه باعتب��ار وترية تغيري 
املمار�ض��ات على مقيا���س اأو�ض��ع و بحكم الوقت الكايف حتى تتمكن 

بع���س الأجي��ال م��ن اجتي��از نظام ترب��وي مت اإ�ضالحه.
.")Demailly، 2000 ; Pelletier، 1998 ; Pelletier ; Perrenoud، 1998، 2002e (

يتطّل��ب ه��ذا بع���س الحتياط��ات الت��ي ُتفَر���س ل�ضم��ان تق��ومي 
العوام��ل  تكُم��ن  احل��الت،  كل  يف  املنهج��ي.  لالإ�ض��الح  اأف�ض��ل 
الأ�ضا�ض��ية لتق��ومي منهج��ي كه��ذا يف الإجاب��ة على الأ�ض��ئلة التالية: 
ملاذا؟ متى؟ كيف؟ و ماذا ُنقيِّم؟ مُيكننا اأن ُن�ضيف لهذه الأ�ضئلة، 
اأخ��رى ُتعت��ر اأي�ض��ا وجيهة: من الذي ُيقّي��م الإ�ضالح؟ باعتبار اأّن 
تق��ومي الإ�ض��الح هن��ا م�ض��ابها لتق��ومي منه��اج التكوي��ن. غ��ري اأّن 
الأّول ُيعت��ر اأك��رث تعقي��دا م��ن الّث��اين اإذ ي�ض��مل جمم��وع املناه��ج 
)التعليمي��ة مث��ال(، التوجه��ات و الفل�ض��فة الت��ي حتت��وي عليه��ا، و 

ك��ذا التنظيم��ات. 

اإّن الإجاب��ة عل��ى ال�ض��وؤال مل��اذا ُنقّي��م ُتعت��ر اأ�ضا�ض��ية؛ اإذ ي�ض��مح 
ه��ذا اأّول بتري��ر الفعل و املجهودات املطُلوبة للفاعلني و ال�ض��ركاء 
املُنخرط��ني يف خمتل��ف عملي��ات الرنام��ج. ه��ذا التري��ر ُمه��م 
 Perrenoud)2003( اأي�ضا لتفادي فّخ الت�ضّرع الذي اأ�ضار اإليه
�ض��ابقا. َت�ض��َمح الإجاب��ة عل��ى ال�ض��وؤال "مل��اذا" بتري��ر التق��ومي و 
برناجمه. و اأي�ضا، على غرار، تقومي برنامج ما خا�س بالتكوين، 
مُيكنن��ا اأن نتحق��ق م��ن بل��وغ الأه��داف املُتوّقع��ة يف الب��دء. مُيكنن��ا 
اأي�ض��ا اأن ن�ض��ع ح�ضيل��ة بع��د م��ّدة زمني��ة م��ن العملي��ة. خ��الل 
العملي��ة، مُيك��ن اأن نح�ض��ّن ج��زءا م��ن الرنام��ج م��ن اأج��ل �ضم��ان 
الفعالي��ة. بالن�ض��بة للمم��ّول، الفعالي��ة ه��ي ان�ض��غال. و اإجم��ال، 
يتعّل��ق الأم��ر بتحدي��د �ض��بب وج��ود التقومي و حتدي��د الوظيفة التي 

يقدمه��ا. و ياأت��ي بعده��ا زم��ن التق��ومي: مت��ى؟
عندم��ا ُيح��دد �ض��بب وج��ود التق��ومي، ينبغ��ي حتدي��د وق��ت تنفي��ذه. 
يتعّل��ق الأم��ر بتخطي��ط عملي��ات التق��ومي. و تفادي��ا للت�ض��ّرع، م��ن 
الأ�ضا�ض��ي اتخاذ دفر قيادة اأو �ض��جل يعيد ر�ضم �ضل�ضلة الأحداث 
املمكن��ة لُت�ض��تعمل يف م��وارد معلوماتي��ة اأثن��اء التق��ومي. يف ه��ذا 
ال�ض��دد، يب��داأ جم��ع املعلومات من مرحلة و�ضع الرنامج. ميكننا 

القيا�س

القيا�س

)جتميع املعلومات(

القراءة) احلكم و القرار(

التخطيط

النهج التقوميي

املخطط  1

اأن ندرج �ض��روط تطبيق الرنامج، و تنفيذه،.. اإلخ. واأي�ضا، زمن 
التقومي و جمع املعلومات لي���س نف�ض��ه؛ فجمع املعلومات يتم ب�ض��كل 
متوا�ض��ل بينم��ا يتدخ��ل التق��ومي حيث ُينجز يف وقت معنّي، ح�ض��ب 
وظيفت��ه. اإن التق��ومي التكوين��ي يف توا�ض��ل مب��ا اأن��ه ي�ض��مح بتعدي��ل 
التعلم��ات و بذل��ك �ضمان جناح املُتعّلمني، و التعديل البيداغوجي 
م��ن جه��ة اأخ��رى م��ن اأج��ل بل��وغ الرنام��ج ل��دى كل امل�ض��تقبلني. 
بالن�ض��بة للوظيف��ة الإ�ض��هادية للتق��ومي، فتدخ��ل يف نهاي��ة مرحل��ة، 
��ة لو�ض��ع ح�ضيل��ة. فال�ض��كل ال��ذي يتخ��ذه  وح��دة تعليمي��ة، اأو ح�ضّ

التق��ومي ه��و ال��ذي يح��دد كيفي��ة القيام به.
و هك��ذا ف��اإّن التق��ومي، ميك��ن اأن ي�ض��ريَّ بطريق��ة تقدمي��ة، �ض��ريعة، 
مرحلي��ة، حتليلي��ة، اإل��خ. هن��ا اأي�ض��ا، حُت��ّدد وظيف��ة التق��ومي ن��وع 
مقارب��ة  ل  �ض��ُنف�ضّ الإ�ض��هادية،  وظيفت��ه  فف��ي  بالفع��ل،  الفع��ل. 
ل الطريقة  مت�ضل�ض��لة و �ض��املة اأك��رث، ت�ض��مُح بو�ض��ع ح�ضيل��ة. ُتف�ضّ
التحليلي��ة و املتوا�ضل��ة يف ممار�ض��ة التق��ومي يف وظيف��ة تكويني��ة 
م  التعلُّم��ات. اإّن حتلي��ل احل��وادث  م��ن اأج��ل تعدي��ل تط��وُّر اأو تق��دُّ
احلرج��ة ج��زء م��ن ه��ذه الفئة م��ن التقومي، يف حالة م��ا اإذا تعطي 
اأهمي��ة بالغ��ة للعملي��ة، و ه��ي العملي��ة الت��ي مُيِكن اأن تك��ون مو�ضوع 
التعديل املُتعدد اإذا �ضرع يف تنفيذ الرنامج اأو الإ�ضالح. اأخريا، 
ف��اإّن البح��ث العلم��ي يعت��ر، م��ع ه��ذه ال�ضل�ض��لة م��ن ا�ض��راتيجيات 
التقومي، و�ضيلة اأخرى. مل يبق اإّل حتديد املو�ضوع نف�ضه للتقومي، 

ال��ذي نق�ض��د ب��ه " م��اذا".
مو�ض��وع التق��ومي يف برنام��ج التكوي��ن اأو يف اإ�ض��الح منهجي يحدد 
م��ن يطلب��ه. يع��ود اإليه القول اإن كان يجب تقومي جمموعة اأو جزء 
مه��ّم م��ن الرنامج. ميك��ن اأي�ضا اأن يتعلق بتقدير نوعية الفاعلني 
) تكوينه��م، جدارته��م يف ا�ض��تعمال الرنام��ج، ال��خ.(. ميك��ن اأن 
ميار���س التق��ومي عل��ى اآث��ار الرنام��ج. فلي���س نادًرا يف ه��ذا املجال 
اأن ننظ��ر اإىل قابلي��ة حي��اة الرنام��ج، خا�ض��ة قب��ل اإدراج��ه. ي��وؤّدي 
امتح��ان كه��ذا �ضمني��ا اإىل احلك��م على وجاهة الرنامج بالن�ض��بة 
اإىل �ض��روط تطبيق��ه. يف كلم��ة واح��دة، مو�ض��وع التق��ومي يح��ّدده، 
متعام��ل الرنام��ج ال��ذي يت�ض��رف ب�ضف��ة مطال��ب. حت��دد طبيع��ة 
ذ و من جهة  هذا التوكيل من جهة، الوظيفة التقوميية التي �ضُتنفَّ

اأخ��رى ت�ض��مح بتعيني "من" ُي�ض��ريِّ ه��ذا التقومي.
ن�ض��ّك قلي��ال اأي�ض��ا يف م��دى اأهمي��ة الوظيف��ة التقوميي��ة حت��ى مُنّيز 
م��ن ُي�ض��ريِّ تق��ومي الرنام��ج اأو الإ�ض��الح املنهج��ي. بالفع��ل، فف��ي 
ن اأن  منظ��ور تكوين��ي، ميك��ن للفاع��ل الأ�ضا�ض��ي ال��ذي يعت��ر املُك��وِّ

ُي�ض��رّي تق��ومي برنام��ج التكوي��ن. �ض��يخدم هذا الأخ��ري نتيجة تقومي 
كه��ذا لتعدي��ل ا�ض��راتيجياته التكويني��ة، مقاربت��ه البيداغوجية. و 
ن يف تق��ومي كه��ذا،  م��ن املمك��ن اأي�ض��ا التفك��ري يف اأن ي�ض��ارك املُك��وَّ
يتمثل يف تقومي م�ضرك، يف تقومي ذاتي     اأو يف تقومي عن طريق 
النظ��راء. و باملقاب��ل، يف منظ��ور تق��ومي حت�ضيل��ي )اإ�ض��هادي(، 
ميك��ن ملُ�ض��ريِّ الرنام��ج اأن ُي�ض��ريِّ التق��ومي. لي���س ن��ادًرا اأّن تقومي��ا 
كه��ذا ُي��وىل اإىل خب��ري خارج��ي. ي�ضم��ن ه��ذا حي��اًدا فيم��ا يخ���س 
نتيج��ة تق��ومي حمتم��ل. باخت�ض��ار، م��ا ه��و مهم قبل كل �ض��يء فيما 
يتعل��ق بتق��ومي برنام��ج م��ا اأو اإ�ض��الح، اإّنه��ا املمّي��زات الب�ض��رية و 
��م و لي���س دوره يف �ض��ري الرنام��ج املذك��ور. يتعلق الأمر  خ��رة املُقيِّ

مب�ضداقي��ة كل العملي��ة. 

الخاتمة 
كخامت��ة، نثّب��ت اأّن الإ�ض��الح املنهج��ي ي�ض��تعني با�ض��راتيجيات 
م�ض��تعملة ع��ادة لتق��ومي برنام��ج تكوي��ن. اإّن ال�ضيا�ض��ة التقوميي��ة 
الناجت��ة ع��ن اإ�ض��الح �ض��نوات 2000 يف الكيب��ك تعط��ي اهتمام��ا 
بالغ��ا لأولوي��ة التق��ومي مل�ض��اعدة التعلُّ��م ) التق��ومي التكوين��ي( عل��ى 
التقومي التح�ضيلي اأو العراف باملكت�ض��بات) اإ�ض��هادية(، و هذا 
خا�ضة ب�ضبب التعديل الذي مييُّزه. ي�ضمن هذا التعديل للتعلُّمات 
م و جن��اح املُتعلِّمني، بعيدا ع��ن حاجاتهم اخلا�ضة.  و التعلي��م تق��دُّ
َيج��ُدر الذك��ر اأّن املنه��ج التقومي��ي يح��دد الطبيع��ة و اتخ��اذ القرار 
الناجت عنه. و �ضواء اإن اتُِّخذ يف �ضياق تقومي تكويني اأو اإ�ضهادي، 
ميك��ن اأن يك��ون ه��ذا الق��رار جزئي��ا ) حتليلي��ا( اأو كّلي��ا. و ترتب��ط 
م�ضداقي��ة التق��ومي ارتباط��ا وثيقا مب�ضداقية املُقّيم و بكفاءته يف 
جتنيد و مطالبة اإ�ضراك كل مالكي الّرهانات احليوية للرنامج. 
��ل بالنظ��ر اإىل ث��راء املعطيات  اإجم��ال، اإّن التق��ومي املتوا�ض��ل مف�ضّ

التي ي�ض��مح بالو�ضول اإليها.
تتمّث��ل الطريق��ة العملي��ة لت�ض��يري تق��ومي اإ�ض��الح منه��اج اأو برنامج 
تكوي��ن يف الإجاب��ة عن الأ�ض��ئلة: ملاذا؟ مت��ى؟ كيف؟ ماذا نقّيم؟ و 

هك��ذا ميكنن��ا اأي�ضا حتديد من يقود التقومي. 
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ال�صياق
ات �ض��ريعة. لق��د اأ�ضبح��ت  ع��رف ع��امل التكنولوجي��ات الي��وم تغ��ريُّ
م��ن  يتج��زاأ  مُتّث��ل ج��زءا ل  و الت�ض��ال  الإع��الم  تكنولوجي��ات 
اخلا�ض��ة.  احلي��اة  يف  اأو  املهن��ي  املحي��ط  يف  �ض��واء  جمتمعن��ا، 
بالفع��ل ُتعي��د التكنولوجي��ات تنظي��م ف�ض��اءات العم��ل و الت�ض��ال. 
و بالن�ض��بة للباحث��ني يف جم��ال الربي��ة، فاإّنه��ا تعط��ي الفر�ض��ة 
لإع��ادة التفك��ري و اإع��ادة متوق��ع التب��ادلت بني املُدّر�ض��ني و املُتعّلم 
ينف��ي امل��كان و الزم��ان، و ت�ض��ّجع اأي�ض��ا مناه��ج جديدة لن�ض��اطات 
التعلُّم و التكوين. يفر�س جناح الطريقة اجلديدة يف التعلُّم على 
املُدر�ض��ني ا�ض��تعمال جّي��دا و اإدم��اج و�ض��ائل تكنولوجي��ة خمتلفة يف 
التعلي��م/ تعلُّ��م و بالت��ايل حلول رقمية يف تكوين املعلُّمني على هذه 

الو�ض��ائل التكنولوجي��ة.
ويف النظ��ام املدر�ض��ي و جم��ال التكوي��ن ُعموم��ا، َتَتعاق��ب اآراء 
�ضني بني احلذر و النبهار اأمام الو�ضائل التكنولوجية.    و قد  املُدرِّ
بينت نتائج الدرا�ضات مدى مقاومة املُدّر�ضني لإدماج تكنولوجيات 
الإعالم و الت�ضال يف تطبيقاتهم. اإّن عادات التعليم و التاأطري، 
و�ض��رورة اله��روب م��ن ال�ضغ��وط و الروتني، و غي��اب التكوين عند 
املُدّر�ض��ني بالن�ض��بة للو�ض��ائل التكنولوجية و �ضرامة حميط العمل 
فيما يخ�س اإدماج تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال و نق�س دعم 
امل�ضال��ح البيداغوجي��ة، ُتعت��ر م��ن بني العوائق الأ�ضا�ض��ية لإدماج 

تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�ضال يف جمال التكوين.
مُبج��رد اأن ُتع��رف املقاوم��ات، يطم��ح كل ُمبتك��ر لإع��داد برنام��ج 
تكويني للُمدّر�ضني، �ضيعتمد على طريقة اإعداد برنامج. و مبا اأن 
ه��ذا الرنامج مُي���ّس جمهور الرا�ض��دين الذي��ن يعملون يف تكويٍن، 
فم��ن امل�ض��تحّب اأن ل يك��ون حُمت��وى التكوي��ن مق�ّض��ما عل��ى اأ�ضا���س 
امل��واد، و لك��ن عل��ى اأ�ضا���س الكف��اءات، حي��ث تكُم��ن اأهمي��ة و�ض��ع 

نظ��ام مرجع��ي للكفاءات. 
ِنني(علييى هييذه  ل�سييتيعاب برنامييج مييا لتكوييين املُدّر�سييني )املكِوّ
الو�سييائل التكنولوجييية، �سيينكون ُملزمييني بالإجابيية علييى عييّدة 

اأ�سييئلة، ميين بينهييا:
 ما تعريف تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال؟

ملاذا ُتدمج تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال؟
 ماذا نعني باإدماج تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال؟

�ِضني؟  فيم يتمثل تكوين املُدرِّ

تعريف تكنولوجيات الإعالم و الت�صال
غالب��ا  )و  الت�ض��ال  و  الإع��الم  تقني��ات  م�ضطل��ح  يغط��ي 
ال�ضائع(�ض��بكة  التعب��ري  يف  الت�ض��ال  و  الإع��الم  تكنولوجي��ات 
وا�ض��عة م��ن اخلدم��ات و التطبيق��ات والتكنولوجي��ات والتجهيزات 

الرجمي��ات. و 

تكوين الُمدرسين و إدماج تكنولوجيات اإلعالم 
واالتصال في تعلُّم المواد

حممد خالدي
  ييي املدر�سة العليا لالأ�ساتذة، تيطوان ييي جامعة عبد املالك

ال�ساعدي- املغرب

بتنوي��ع  ن  للُمك��وِّ املُ�ضطل��ح  ي�ض��مح  التقني��ة،  الناحي��ة  م��ن 
ا�ض��راتيجيات نق��ل املعلوم��ات، و ال��كل يف�ض��ل بطريق��ة متنا�ض��قة 

تقني��ات خمتلف��ة فيم��ا بينه��ا.
م��ن ناحي��ة التكنولوجي��ا، ي�ض��م امل�ضطل��ح جمموع��ة م��ن الو�ض��ائل 
اإنت��اج، ُمعاجل��ة، تخزي��ن، مبادل��ة،  املع��دة و املُ�ض��تعملة ق�ض��د 
ت�ضني��ف، اإيج��اد وق��راءة وثائ��ق رقمي��ة لأهداف التعلي��م و التعلُّم. 
و يبق��ى اإي�ض��ال املعلوم��ة ه��و الغاي��ة، و التكنولوجي��ا ه��ي الو�ض��يلة.

ملاذا تدمج تكنولوجيات الإعالم و الت�صال؟
اإّن اإدَم��اج تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�ض��ال ه��و بب�ض��اطة حت�ض��ني 

نوعية التعليم/تعلُّم. ي�ض��مح هذا الإدماج ب�:
 ت�ضور توجهات جديدة؛

 تعديل بع�س املمار�ضات البيداغوجية؛
اخراع طرائق تعليمية جديدة؛

 اخراع �ضيناريوهات بيداغوجية؛

 اإ�ضراك املُتعلِّم يف بناء معرفته و معرفته الفعلية؛
...  

ماذا نعني باإدماج تكنولوجيات الإعالم والت�صال؟
قب��ل اأن نط��رح اأ�ض��ئلة مث��ل: ه��ل يدم��ج املُدّر�ض��ون تكنولوجي��ات 

الإع��الم و الت�ض��ال يف اأداءاته��م البيداغوجي��ة؟
َيج��ُدر بن��ا، يف ه��ذا امل�ض��توى، اأن نت�ض��اءل عم��ا نعني��ه باإدم��اج 
تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال يف املمار�ضات البيداغوجية.    و 
يف ه��ذا ال�ض��ياق يج��ب اأن نفه��م جّي��ًدا اأّن " الإدم��اج" خُمتل��ف 
ج��ًدا ع��ن جم��رد اإدخ��ال لتكنولوجي��ات الإع��الم و الت�ض��ال يف 
الق�ض��م، بِفع��ل الإل��زام اأو للتما�ض��ي م��ع املو�ض��ة. بالفع��ل، فح�ض��ب 
م��وران Morin  ، " اإن اإدم��اج تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�ض��ال 
يف البيداغوجي��ا، ل يتمث��ل يف اأن ُيطل��ب م��ن الطلب��ة كتاب��ة اأعم��ال 
 powerاأو القي��ام بعر���س �ض��فوي بالباوربوين��ت Word ���عل��ى ال
point  . اإّن اإدم��اج تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�ض��ال يف الق�ض��م 
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لي���س م��ن اأج��ل ِتبي��ان كيفي��ة ا�ض��تعمال power point اأو م��ن 
اأج��ل اإل��زام الطلب��ة با�ض��تعماله. فاإدم��اج تكنولوجي��ات الإع��الم 
و الت�ض��ال يف بيداغوجي��ا ُمدّر���ِس م��ا، ل يعن��ي نق��ل العرو���س 
 ،Pereya Power Point." ح�ض��ب  الق�ض��م عل��ى  النظري��ة يف 
ينتج الإدماج اأكرث عن " التحّكم يف الإمكانيات التكنولوجية و يف 
الأطر املفاهيمية املُرتبطة بالتكنولوجيا من جهة، مع ت�ضوُّرات و 
 " ،Baron ُمقاربات ب�ضيكوبيداغوجية من جهة اأخرى." و ح�ضب
ُتعت��ر التكنولوجي��ات اجلديدة اأنظمة ُمعّقدة، يجري اإدماجها يف 
املدر�ضة اإذا اهتممنا بالأبعاد املختلفة يف تكوين املُدّر�ضني: تكوين 

تقن��ي، ا�ض��راط م��دة طويل��ة لالمت��الك و تكوي��ن بيداغوج��ي."
جوانييب  ثالثيية  هنيياك  املختلفيية،  التعاريييف  هييذه  خييالل  ميين 

اأ�سا�سييية ُتوؤخييذ بعييني العتبييار خييالل تكوييين املُدر�سييني:
 اجلوانب النف�ضية،
اجلوانب التقنية،

 اجلوانب البيداغوجية.

اجلوانب النف�صية:
ل مُيك��ن تبن��ي تكنولوجي��ا الإع��الم و الت�ض��ال ق�ض��د التكوي��ن 
من دون تغيري يف النظام. مت���ّس هذه التغيريات املُدّر�ض��ني الذين 
لديهم �ضرية مهنية، عقلية، و ممار�ضات ُبِنيت طوال ال�ضنني و يف 
�ض��ياق مهن��ي حم���س. غ��ري اأّنهُيمك��ن له��ذه التغ��رّيات التكنولوجية 
ا  �ض��ني. فِم��ن املُه��م ج��دًّ الإخ��الل با�ض��تقرار احلي��اة املهني��ة للُمدِرّ
التحك��م فيه��ا، لأّن جن��اح م�ض��اريع اإدخ��ال تكنولوجي��ات الإع��الم 
و الت�ض��ال يف التكوي��ن ل تعتم��د على ُق��درة التكنولوجيات، و اإمنا 
على ُقدرة املُدّر�ض��ني يف ا�ض��تثمار قدراتهم ق�ضد تغيري و حت�ض��ني 
فعالي��ة عملي��ة التعلُّ��م. فم��ن اأج��ل ذل��ك، عل��ى التكوي��ن اأن ي�ض��مح 
باإيج��اد من��اخ ثق��ة و وع��ي ب�ضرورة اإدم��اج تكنولوجي��ات الإعالم و 

الت�ض��ال يف خمتل��ف املواد.
�ض��ني عل��ى تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�ض��ال ه��و  اإّن تكوي��ن املُدِرّ
اأول منحه��م حميط��ا ُمالئم��ا لتعّل��م ا�ض��تعمال علم��ي لتكنولوجيات 
الإع��الم و الت�ض��ال يف اإط��ار تعليمه��م. فتكوي��ن املُدّر�ض��ني عل��ى 
تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�ض��ال ه��و اأول تكوينه��م بيداغوجي��ا. 
و ه��ذا ي�ض��تدعي النتق��ال م��ن تكوي��ن مهن��ي اأويل اإىل تكوي��ن م��ن 
اأج��ل الحرافي��ة. اإّن تغي��ري امل�ضطلح ل يعت��ر حياديا. يف احلالة 

ر كف��اءات. ُتعت��ر  الأوىل، نفر���س ت�ضّرف��ات، و يف الأخ��رى نط��وِّ
فنا، يف حال ما اإذا �ضجعت  الو�ضائل التكنولوجية التي حتت ت�ضرُّ
تعّددية الو�ضعيات التكوينية، دعائم جيدة لتطوير هذه الأ�ض��كال 
اجلدي��دة. اإن اإمكاني��ة الظه��ور و التع��اُون، و م�ض��اهدة الآخرين يف 
حالة تفكري وعمل هي و�ض��يلة اأ�ضا�ض��ية لل�ّض��ماح بالتعرف على فعل 

مهن��ي، و اأي�ض��ا متابعت��ه يف م�ض��اره الزمن��ي. 

اجلوانب التقنية:
و  الإع��الم  لتكنولوجي��ات  املهني��ة  ال�ض��تعمالت  خ��الل  م��ن 
ن، يف اإطار ن�ضاطاته املهنية، تكنولوجيات  الت�ضال، ي�ضتعمل املَُكوِّ

الإع��الم و الت�ض��ال م��ن اأج��ل:
البحث عن املعلومات؛

 اإنتاج امل�ضتندات؛
ل اأو التعاون؛  التوا�ضُ

ال�ضفح��ات  اأو  الربوي��ة  الأف��الم  الرام��ج،   اإع��داد 
.web اللكروني��ة 

يدفعن��ا ذل��ك اإىل الأخ��ذ بع��ني العتب��ار اجلوان��ب التقني��ة املُّتبع��ة 
يف التكوي��ن يف تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�ض��ال:

�ض��ند  باعتباره��ا  الكث��رية:  و/اأو  ��دة  املعقَّ املعلوم��ات  • تخزي��ن 
مع��ريف، متّث��ل ال�ض��بكة الإلكروني��ة   webو �ض��يلة للح�ض��ول عل��ى 
عدد يبدو غري حمدود مْن املعلومات. بالّرغم من كون م�ضداقية 
و حتي��ني و تنظي��م ه��ذه املعلومات تتنا�ض��ب عك�ض��ًيا م��ع كميتها، اإل 

اأنه��ا حقيق��ة �ض��ُيواجهها رج��ال الغ��د ب�ض��ورة يومية.
• ُمعاجل��ة املعلوم��ات املُعّق��دة: املق�ض��ود هن��ا ا�ض��تعمال ُق��درات 
احل�ضاب يف الإعالم الآيل بتحرير العمليات املعقدة من العمليات 
البطيئ��ة ذات امل�ض��توى الأدن��ى التي ُت�ض��ّكل اأحيان��ا عوائق عند بلوغ 
اأف��كار ج��ّد جم��ردة. و هك��ذا مُيك��ن ا�ض��تعمال الآل��ة احلا�ض��بة )اأو 
املُج��دول( لل�ّض��ماح لبع���س التالميذ بتج��اوز حدودهم الفردية يف 
�ّضرعة املُعاجلة اأو ُقدرة ذاكرة العمل، �ضواء تعلق الأمر بالتالميذ 
الذين يعانون من �ضعوبات يف عمليات ب�ضيطة اأو لل�ضماح لتالميذ 

بتحري��ر تفكريهم من العوائق احل�ض��ابية. 
يف  ُم�ض��تعمل  البي��اين  التمثي��ل  اإن  املعُلوم��ة:  عر���س  و  • متثي��ل 

جم��الت كث��رية و من��ذ وق��ت ق��دمي، لت�ض��هيل ُمعاجل��ة املُعطي��ات 
عوبات يف  املج��ّردة اأو ُمتع��ّددة الأبع��اد. يف ح��ني ُيواجه التالميذ �ضُ
تف�ض��ري و ا�ض��تيعاب هذا النوع من التمثيل، ب�ض��بب عدم اكت�ضابهم 
هذا النوع من الكفاءات. و مُيكن لتكنولوجيات الإعالم و الت�ضال 

اأن ت��وؤدي وظيف��ة يف اإع��داد و ا�ض��تعمال التمثي��الت البياني��ة.
م�ض��ار الإنت��اج و الإب��داع: بف�ض��ل خ�ضائ�ضه��ا ) عر���س تاريخ��ي 
حمُف��وظ، تعدي��ل �ض��هل(، تعتمد تكنولوجيات الإع��الم و الت�ضال 
ب�ضفة خا�ضة على �ض��ند ن�ض��اط الإنتاج، �ض��واء اأكانت ذات هدف 

مع��ريف اأو جمايل.

اجلانب البيداغوجي
ت�ض��تلزم امل�ض��اعي البيداغوجي��ة امل�ض��تخدمة اهتمام��ا ج��ّد مه��م 
باملعّل��م ال��ذي ي�ض��تعمل مقارب��ة جدي��دة لأنه��ا ت�ضع��ه يف عالق��ة 
جدي��دة م��ع املع��ارف. عل��ى كل ُمك��ّون اأن يك��ون ق��ادرا اإث��ر تكوين��ه 

: على
 حتديد الأهداف البيداغوجية لتعليمه؛

م بيداغوجي وجيه.  تطوير تقدُّ
م��ع اإدم��اج تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�ض��ال، عل��ى املُعّل��م ال��ذي 
اأ�ضب��ح ُمرافق��ا، اأن يق�ّض��م در�ض��ه اإىل مراحل ُمتتالي��ة للتعّلم يجب 

اأن تنته��ي بتقيي��م يف نهاي��ة كل مرحل��ة.
و يجب عليه:

 تطوير التقنيات اجلّيدة ل�ضتيعاب الدرو�س من قبل 
املُتعّلمني؛

 اإبراز القدرة الإبداعية؛
 ا�ضتعمال اأمناط خمتلفة للن�ضاط ح�ضب م�ضتويات 

املُتعّلمني.
كم��ا دخ��ل مفه��وم التعلي��م ع��ن ُبع��د يف امل�ض��ار الدرا�ض��ي الع��ادي 

مهم��ا بُع��دت امل�ض��افة ب��ني املُعّل��م و املُتعّل��م م��ن خالل:  
 اإزالة التَزاُمنية بني املدّر�س و املُتعلم؛

 تفادي عوائق التعليم احل�ضوري التقليدي؛
ُمرافق��ة  و  ملُتابع��ة  اأ�ض��كال جدي��دة  اإىل تطوي��ر  و ه��ذا يدفعن��ا 

املُتعل��م.

اأي تكوين للُمدرّ�صني؟
اأمثلة من م�ضاريع التكوين

لن�ض��األ اأنف�ض��نا: ما هي الإجراءات التي على املدّر���س اأن يتخذها 
اإذا ما رغب يف اإدماج التكنولوجيات يف ممار�ض��اته البيداغوجية 

اأو ما هي خمتلف املراحل التي عليه اأن مير بها يف اإدماجها؟
يق��رح علين��ا  Morin  تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�ض��ال يف �ض��ت 

مراحل جد ُمتميزة:
  املرحلة 1:املعرفة التكنولوجية،

  املرحلة 2: تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال من اأجل 
التعليمية،

  املرحلة 3:تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال من اأجل 
اخلدمة التعليمية،

  املرحلة 4:تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال من اأجل 
التوا�ضل،

  املرحلة 5: تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال من اأجل 
العمل التعاوين،

  املرحلة 6: تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال من اأجل 
التعلُّم يف و�ضعية اإدماجية.

و  الإع��الم  تكنولوجي��ات  لتطوي��ر  الكب��رية  الرام��ج  ب��ني  م��ن 
الت�ض��ال الت��ي مت ال�ض��روع فيه��ا يف ُبل��دان ع��ّدة، يعت��ر الرنام��ج            
 Transforming Learning، Harnessing Technology(
يف   2005 من��ذ  ب��ه  املعم��ول   )and Children’s Services

اململك��ة املتح��دة، حال��ة مثالي��ة. ه��ذا الرنام��ج يتطّل��ب:
  مرحلة الهيكلة القاعدية مع جتهيزها: احلوا�ضيب، 

انرنت بتدفق عال، �ضبورات تفاعلية ، جهاز اإ�ضقاط فيديو، 
خمابر لالإعالم الآيل، جعلت اململكة املتحدة واحدة من 

البلدان الأح�ضن جتهيزا؛
  مرحلة تكوين املُدّر�ضني يف ا�ضتعمال هذه الو�ضائل 

املُتمثلة اأ�ضا�ضا يف قواعد الويب web يف املوارد 
البيداغوجية، اإىل جانب تكوين مديري املوؤ�ض�ضات املدر�ضية 

يف ت�ضيري مثل هذه امل�ضاريع. 
  مرحلة تثمني املمار�ضات اجلّيدة لتكنولوجيات 

الإعالم و الت�ضال من خالل التكوين املرتكز على امل�ضاريع 
البيداغوجية، على املرافقة ال�ضخ�ضية و على مواقع تباُدل 
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ل مع  الإع��الم و الت�ض��ال. يف عملي��ة التكوين، تعت��ر قدرة التوا�ضُ
الأداة املعي��ار الأّول للنج��اح.

باعتباره ُمرافقا تقنيا، على املُدّر�س اأن:
  ي�ضتعمل عقالنيا �ضبكة النرنت،

  ي�ضتعمل برجميات اإن�ضاء املُ�ضتندات كرجميات 
املعلوماتية،

  ي�ضتغل الوظائف الأ�ضا�ضية ل�ضفحات الويب بفعالية،
 يتوا�ضل عن ُبعد عر ال�ضبكات،

م يف وظيفيات ظروف التكوين،   يتحكُّ
  يرافق املُتعّلم يف ا�ضتعمال التكنولوجيات.

يهت��م  و  التكوي��ن  برنام��ج  املدّر���س  ينّظ��م  ُم�ض��رّيا،  باعتب��اره 
الإداري��ة. امله��ام  مبختل��ف 

كما يجب عليه اأن:
  ي�ضرّي اأن�ضطة التكوين،

  ي�ضرّي املوارد الوثائقية و الإلكروبيانية التي ميكن 
للُمتعّلمني احل�ضول عليها.

اخلامتة...
لطرائ��ق تكوي��ن املدر�ض��ني با�ض��تعمال تكنولوجي��ات الإع��الم و 

الت�ض��ال خم���س خ�ضائ���س:
  تربط بني املمار�ضة و التكوين كف�ضاءات لتنفيذ 

امل�ضروع، للتجربة، للتحليل و التقييم بالتعاون مع النظراء و 
اخلراء داخل و خارج املوؤ�ض�ضة.

  تعتمد على تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال كو�ضيلة 
و�ضاطة يف بناء املعارف، باعتبارها �ضند الفعل التعّلم، 

مدجما املُتعّلم كفاعل. 
  تنظر اإىل تعلُّم تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال 

باعتباره ن�ضاطا وظيفيا، اأي ُمرتبطا بن�ضاط، مب�ضروع 
م�ضاق حيث يعتمد العمل التعاوين.

  تعتر دور �ضبكة املُدر�ضني ف�ضاء لبتكار اأدوات عمل 
متبادلة و اإدماجها يف املُمار�ضات املوجودة و يف املناهج 

املقررة. 
  تعتر مكّوين املُدر�ضني ُمرافقني.

" املُمار�ضات اجلّيدة".
كم��ا يوج��د م�ض��روع اآخ��ر يج��ب اأن يوؤخ��ذ بع��ني العتب��ار و ه��و 
م�ض��روع Pairform@nce ال��ذي يعت��ر جه��از هج��ني للتكوي��ن 
املتوا�ض��ل، يرب��ط ب��ني م��كان و زم��ن التكوي��ن باحل�ض��ور و التكوي��ن 

ع��ن ُبع��د. ي�ض��عى ه��ذا امل�ض��روع اإىل:
  ُم�ضاعدة املُدّر�ضني على تطوير و متتني كفاءاتهم التي 

ت�ضمح لهم باإدماج تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال يف 
ممار�ضتهم املهنية،

  تطوير روح العمل اجلماعي و �ضمن �ضبكة.
 C2i2e B2ir و املرج��ع  ين��درج ه��ذان الهدف��ان يف الرنام��ج  
لت�ض��جيع تطوي��ر ا�ض��تعمال تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�ض��ال يف 
املوؤ�ض�ضات الربوية  من جهة وتطّور احرافية التدري�س من جهة 

اأخرى.
يعتم��د م�ض��عى التكوي��ن يف ه��ذا اجله��از عل��ى من��وذج بيداغوج��ي 
ُمكي��ف لتكوي��ن الكب��ار، بالرت��كاز خ�ضو�ضا عل��ى التجربة الذاتية  
���س  ل املقاربة بالكفاءات، و يجعل املُدرِّ و جت��ارب نظ��راء كم��ا يف�ضّ
ه��و الفاع��ل املرك��زي اأثن��اء تكوين��ه، الذي يجب علي��ه بناء كفاءات 
و لي�س اكت�ضاب معارف ميكن له "تطبيقها" يف و�ضعّيات تعّلمية.

يق��ِرح اجله��از م�ض��ارات تكوي��ن با�ض��تغالل قواع��د رقمي��ة للعم��ل 
ع��ن بع��د. بتج�ض��يد امل�ض��عى البيداغوج��ي، تعت��ر ه��ذه امل�ض��ارات 
عب��ارة ع��ن �ض��يناريوهات ُمتعّلق��ة مبو�ض��وع ُمع��نّي للتكوي��ن ترتب��ط 
باملادة التعليمية اأو مبواد ُمتعددة، ت�ضرك جميعها بنف�س الهيكلة 

العام��ة يف اأرب��ع مراحل:
  مرحلة اأولية تتمثل يف التاأقلم مع حميط التكوين و 

النتظام يف فريق، من اأجل بناء و تقييم جماعيني لو�ضعية 
بيداغوجية ُمتعلقة مب�ضامني خا�ضة،

  مرحلة اكت�ضاب املعارف، املعارف الفعلية و الطرائق 
لتلبية احتياجات كل ع�ضو و كذا الفريق طوال فرة 

التكوين،
 مرحلة التجريب، حيث يتم بناء جماعي لوحدة 

بيداغوجية يطبقها كل واحد مع متعّلميه، يف �ضياق عمله 
اخلا�س ينتهي مبراجعة فكرية يقوم بها الفريق حول 

تطبيقه .
  مرحلة التقييم، من اأجل حتليل الكفاءات التي يكون 

كل واحد قد اكت�ضبها، خا�ضة بالعودة اإىل النظام املرجعي 
C2i2e، مع ت�ضليم �ضهادات الكفاءات من جهة ، و من جهة 

اأخرى لنقد جهاز التكوين من اأجل حت�ضينه.
اأدوار جديدة للُمدرّ�ص

اأدوار  اأربع��ة  اإىل  مكت��وب  تقري��ر  اأ�ض��ار  الكتاب��ات،  خ��الل  م��ن 
اأ�ضا�ضية للمدّر�س يف هذا النموذج اجلديد للتعلُّم: ُمعّلم، ُمن�ضط، 
مراف��ق تقن��ي و ُم�ض��رّي برنام��ج. فل��رن ع��الم ترتك��ز ه��ذه الأدوار و 

باأي��ة كف��اءات عام��ة ترتبط. 
ن اأن يبل��غ بطريق��ة فّعال��ة م�ضم��ون  باعتب��اره ُمعّلم��ا، عل��ى املُك��وِّ
بوا�ض��طة   ) تطبيقي��ة  معرف��ة  اأو  نظري��ة  معرف��ة   ( التكوي��ن 
ا�ضراتيجيات ُمتنّوعة للتعليم قائمة على ا�ضتعمال ا�ضراتيجيات 
الإع��الم و الت�ض��ال. يتمث��ل دوره اأي�ض��ا يف اق��راح ا�ض��راتيجيات 
تعلُّم وجيهة للُمتعّلمني، ح�ضب اأ�ضلوب تعّلمهم، و ح�ضن تاأطريهم. 

كما عليه اأن:
  ي�ضمن دعما بيداغوجيا للُمتعلمني،

  يكون متوا�ضال جّيدا،
  ميتلك كفاءات يف البيداغوجيا،

 ي�ضتغل القدرات الديداكتيكية  للرجميات التي لها 
عالقة مع اأهداف التعليم.

باعتب��اره من�ض��طا، عل��ى املُدّر���س اأن يجُل��ب املُتعّلم��ني للتفاُع��ل و 
   .web  املُ�ض��اركة اأي�ض��ا يف العم��ل بالتع��اون عل��ى الوي��ب

و عليه اأن:
  ين�ّضط اأعمال التكوين،

  يعتمد على التفاُعالت بني املُتعّلمني م�ضتعمال، امل�ضروع 
التعاوين، درا�ضة حالة، املحاكاة، لعب اأدوار، اإلخ...

  ي�ضتعمل تقنيات تن�ضيط الفوج وفق التطور العالقات 
بني اأع�ضائه،

  يحّفز م�ضاركة املتعّلمني.
على املدّر���س اأن يهتم با�ض��تعمال تكنولوجيات ُمتنّوعة للتكّيف مع 
خمتلف اأ�ضاليب التعلُّم املوجودة. كما يجب اأن يتمكن من تر�ضيد 
و ُم�ض��اعدة املُتعلم��ني عل��ى ا�ض��تعمال ه��ذه التكنولوجي��ات. اإ�ضاف��ة 
اإىل ذل��ك، ُتعت��ر الكف��اءات املعُلوماتي��ة الأ�ضا�ض��ية و تل��ك املُتعّلق��ة 
مبعاجل��ة املعلوم��ة ُمهم��ة يف كل تكوي��ن يف ا�ض��تعمال تكنولوجي��ات 
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تبق��ى قاع��ة الدرا�ض��ة امل��كان الأف�ض��ل لنق��ل و بن��اء املع��ارف يف 
كل ّالبل��دان الت��ي ت��ويل اهتمام��ًا للربي��ة. اإّن ق�ض��م الق��رن احلادي 
و الع�ض��رين ل يعت��ر ا�ض��تثناء، بالرغ��م م��ن اإمكاني��ة ا�ض��تعمال 
املدر�ض��ني الو�ض��ائل البيداغوجي��ة احلديث��ة، و بالأخ�س، الو�ض��ائل 
الرقمي��ة الت��ي تعتر م�ضاعفات لالنتب��اه، للمبادلت، للتعاون بني 

املدر�ض��ني و التالمي��ذ اأو ب��ني الأ�ض��اتذة و الطلب��ة.
اإّن ا�ض��تعمال و�ض��ائل متعّددة الإعالم، التي ت�ض��مح باإيجاد احللول 
�ض��وياًّ مل�ض��كل م��ا و حت�ض��ني تعّل��م الّلغ��ات و ا�ض��تعمال الأنرني��ت و 
كل م��ا ميك��ن اأن توّف��ره الرقمن��ة داخ��ل قاع��ات الدرا�ض��ة، تعت��ر 
م�ضاعف��ات للتعّل��م ت��وؤول اإىل زي��ادة الهتم��ام        و ممار�ض��ات 

التالمي��ذ، الطلب��ة و املدر�ض��ني.
 TBI( تعت��ر ال�ض��بورة التفاعلي��ة اأو م��ا ي�ض��مى ب�ض��بورة �ض��مارت
 SMART( الت��ي اأدجمته��ا �ض��مارت تكنولوجي��ز )SMART Board

Technologies( داخ��ل قاع��ات الدرا�ض��ة من��ذ 1991  منوذج��ا: 

فهي ت�ضمح بالروؤية، ال�ضمع و الولوج اجلماعي اإىل موارد متنّوعة 
م��ن ن�ضو���س، �ض��ور و فيديوهات. كما اأّنه��ا تعّد اأداة فهم جماعي 

للمفاهي��م التي يقّدمها املدّر�ض��ون.
فّعاليته��ا،  باعتب��ار    TBI التفاعلي��ة  البي�ض��اء  ال�ض��بورة  تبق��ى 
الأداة املركزي��ة داخ��ل الق�ض��م، واإذ ه��ي كذلك فالأّن املدر���س يرى 
 ،SMART NoteBook اأن اإمكان��ات ال�ض��رح ت��زداد بف�ضل برجمي��ة
والت��ي تع��ّد جوه��ر حت��ولت اأن�ض��طته م��ع التالمي��ذ م��ن امل�ض��توى 
التح�ض��ريي اإىل امل�ض��توى الثان��وي. اإّن ممي��زات ه��ذه ال�ض��بورة 
فيم��ا يتعّل��ق بالتفاع��ل و قدرته��ا املتعّددة الإعالم، و لكونها ت�ض��مح 
بتغطي��ة خمتل��ف ط��رق التعّل��م و ت�ض��اعد املدّر���س يف اأدائه كم�ض��ّهل 

لكت�ض��اب املع��ارف و تطوي��ر الكف��اءات، تعت��ر اأم��رًا مهم��اًّ.
القاع��ة  داخ��ل  املتوّف��رة  الأخ��رى  الرقمي��ة  الو�ض��ائل  ج��اءت 
 SMART( الدرا�ض��ية لتع��ّزز الإ�ض��هام اجلماع��ي ل�ض��بورة �ض��مارت
 )iPad (: اإذ يعت��ر احلا�ض��وب و الّلوح��ة الرقمي��ة )م��ن ن��وعBoard

جّي��دة لال�ض��تعمال ال�ض��خ�ضي اأو ب��ني �ض��خ�ضني. يتعّل��ق الأم��ر هنا 
بو�ض��ائل ميك��ن، م��ن ناحي��ة اأخ��رى، اأن ت�ض��تخدم خ��ارج املدر�ض��ة، 
كما ميكن، اإ�ضافًة اإىل ذلك، اأن ت�ضتعمل فرديا  اأو من قبل اأفواج 
داخل قاعات الدرا�ض��ة. تعتمد هذه الو�ض��ائل على خمتلف حوا���س 
التالميذ )الروؤية، ال�ضمع، الّلم�س( و التي يعترها املدر�ّضون جّد 

اأ�ضا�ض��ية لكت�ض��اب املعارف.
ت�ض��اهم �ض��بورة �ض��مارت )SMART Board( مث��ل احلا�ض��وب و 
الّلوح��ة الرقمي��ة، يف ع�ضرن��ة القاع��ة الدرا�ض��ية، اإذ ت�ض��مح ه��ذه 
الو�ض��ائل بتوف��ري اأدوات  رقمي��ة تك��ون " يف متن��اول اجلمي��ع " و 
بالولوج اإىل جمموعة وا�ضعة من املوارد، والتي تت�ضاعف بدورها 

اإذا مت رب��ط قاع��ة الدرا�ض��ة بالأنرني��ت.

الرقمنة: من المستوى التحضيري إلى التعليم العالي 
إمكانات مضاعفة للتعّلم

Richard   Addey   ري�سار ادي
)SMART Technologies( سمارت تكنولوجيز� 

مقدمة
تع��دُّ اإ�ض��هامات تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�ض��ال يف تعليم-تعلُّ��م 
الّلغ��ات عدي��دة اإّل اأّن قيمته��ا املُ�ضاف��ة اأكر خالل اإجناز م�ض��اريع 
قيم مبتكرة، حمفزة و ُمقّيمة يف نف���س الوقت عندما ندجمها يف 

م�ض��اريع توا�ضلية حقيقية.
يتن��اول ه��ذا املق��ال مو�ضوع��ا عام��ا ه��و ُم�ض��اعدة اأ�ض��اتذة الّلغ��ات، 
خ�ضو�ضا الّلغة الفرن�ضية لغة اأجنبية )FLE(، لتحقيق ال�ضتفادة 
الق�ض��وى م��ن الإمكاني��ات الت��ي متنحه��ا تكنولوجي��ات الإع��الم و 
الت�ض��ال و الأنرن��ت، �ض��واء يف بعده��ا الإعالم��ي اأو التوا�ضل��ي و 
املُتبادل. ل َيكُمن الهدف يف اإعطاء قائمة �ضاملة للمواقع املُفيدة، 
و لك��ن لًتْح�ضي���س اأ�ض��اتذة FLE بالأهمي��ة البيداغوجي��ة يف دم��ج 
تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال يف الق�ضم خا�ضة عند اإعطائهم 
الّرغبة، التي ُنريدها و التي تدفعهم اإىل تنمية مواردهم الرقمية 

اخلا�ض��ة املُكّيف��ة مع ال�ض��ياق، الأه��داف و انتظار تالميذهم.

  تكنولوجيات الإعالم و الت�صال: �صياق 
ممار�صات جّيدة مرتبطة بالتغّيرات 

باإدخ��ال تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�ض��ال اّتبعن��ا اأك��رث فاأك��رث 
تعليمي��ة جدي��دة بالأخ��ذ بع��ني العتب��ار طرائ��ق جدي��دة للتوا�ض��ل 
ُمتزامن��ة   و غ��ري ُمتزامن��ة. له��ذا ال�ّض��بب اتخ��ذت تكنولوجي��ات 

الإع��الم و الت�ض��ال تاأث��ريا م�ضاعف��ا: 

 اأ (   على الُمتعّلم: فح�ض��ب Karsenti، " لي���س ملبادر ةاإدماج 
تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال فائدة اإّل يف الإطار الذي ت�ضمح 
في��ه بتح�ض��ني البيداغوجي��ا بالتمك��ني للُمتعّل��م م��ن تاأ�ضي���س راب��ط 
اأف�ضل مع املعرفة"  )Karsenti. 2001 (. ت�ضّجع البيداغوجيا 
تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�ض��ال ل��دى املُتعّل��م كطريق��ة جدي��دة 

لكت�ض��اب املع��ارف و املع��ارف الفعلية، ع��ّدة جوانب ُمهّمة:
 اأ-1 (  التعّلق و التحفيز: كث��رية ه��ي الأعم��ال الت��ي تعر���س 

ال��دور الكبري للتحفيز يف النجاح املدر�ض��ي
 Bandurat، 1986 ; Schunk، 1992 ; Vallerand et Losier، 1994 ;( 

Weiner،1992،(. يف ه��ذا املنظ��ور، ج��ّرب )Viau )1994 بن��اء 

منوذج حتفيز على اأ�ضا���س مقاربة �ضو�ض��يومعرفية.

تكنولوجي��ات  لمعارفه: ت�ض��ّجع  التعاوني  البناء   اأ-2( 
الإع��الم و الت�ض��ال التفاُع��الت املُتبادل��ة اأي التعلُّم��ات )باحث��ون 

�ضو�ض��يوبنائيون(. 

( تح�سين قدراته الإدراكية: ت�ض��جع ال�ض��تعمالت    اأ-3 
التفك��ري               الت�ض��ال  و  الإع��الم  لتكنولوجي��ات  املختلف��ة 
يف  اإيجابي��ا  توؤّث��ر  و   ...)Jonassen et Reeves، 1996( 
 )Kozma، 1991(.الطريق��ة الت��ي يعالج به��ا املُتعلمون املعلومة
املُرتب��ط  التعلُّ��م  يو�ض��ك  ا�ستقللية:  في  التعلم   اأ-4( 
با�ضتعمال تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال على الت�ضّبب يف حتّول 

إدماج االبتكار عن طريق تكنولوجيات اإلعالم و 
االتصال من أجل تحسين تعليم الّلغات مثال 

FLE ) الفرنسية لغة أجنبية( 

فوزية م�سعودي و حممد طالبي 
ـ UFR: هند�سة و تقنيات التعليم و التكوين ـــ 

ORDIPU، جامعة احل�سن الثاين املحمدية، الدار 

البي�ساء
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ج��ذري مللم��ح املعلم��ني و املُتعّلم��ني، عل��ى ُم�ض��توى ا�ض��تقالليتهم 
.)1991  ،Kerr(

( على المدّر�س: بالتاأكي��د، توؤث��ر تكنولوجي��ات الإع��الم  ب    
و الت�ض��ال يف مهن��ة املدّر���س ) Jacquinot، 1985( مب��ا اأنه��ا 
تقت�ضي التحّكم يف عمليات التعّلم و ت�ض��ّجع التخّيل. بالفعل، فقد 
 Perrenoud تط��ّورت كف��اءات جدي��دة م��ن ب��ني الت��ي خّل�ضه��ا

1999 كم��ا يل��ي: 

املمار�ض��ة الفكري��ة، الحرافي��ة، العم��ل يف فري��ق و مب�ض��اريع، 
اأجه��زة  الركي��ز عل��ى  الفارق��ة،  البيداغوجي��ات  ال�ض��تقاللية، 

و�ضعي��ات التعّل��م، احل�ضا�ض��ية نح��و عالق��ات املعرف��ة. 

  تقنيات بيداغوجية، وظائف، اأنماط و 
منتجات ت اإ ا لل�صيناريوهات البيداغوجية  

اهتم��ام  كل  ت�ض��تحّق  الربوي��ة  التكنولوجي��ات  اأّن  جّي��دا  يب��دو 
املدّر�ض��ني، الربوي��ني و الباحث��ني يف جم��ال تعّل��م/ تعلي��م الّلغ��ات. 
بالفعل، اإنها تعمل على حتويل الو�ضول اإىل املعرفة ب�ضورة ر�ضمية 
-يف الإطار املدر�ض��ي- اأكرث من ل ر�ض��مية بال�ض��تقاللية. يف هذا 
الع��امل م��ن التح��وُّلت البيداغوجية، يتحكم املُعلِّمون �ض��يئا ف�ض��يئا 
يف املعرفة و الإعالم، خا�ضة يف التعليم الثانوي و اجلامعي؛ لأّنه 
غالبا، ما يجلب املُتعلمون موارد جّد ثرية  و حُمّينة يف الق�ض��م...
واقعي��ا، �ض��واء كان��ت خ��ارج اخل��ط ) حمّم��ل يف قر���س م�ضغ��وط 
CD-ROM( اأو يف اخل��ط )عل��ى النرن��ت(، َت�ض��مُح و�ض��ائل 

الإع��الم املُتنّوع��ة – ح�ض��ب )Belisle )2004- بتق��دمي املعلوم��ة 
بطريق��ة متع��ددة الأ�ض��كال     و تفاعلي��ة و اأك��رث اإعالمي��ة. حي��ث 
تْنبع��ت تقني��ات بيداغوجي��ة عدي��دة مُيك��ن للمعلِّ��م اأن ي�ض��تثمرها 

)...(
البيداغوجي��ة  "امل��وارد  اأّن  اأخ��رى،  جه��ة  م��ن  نذّك��ر،   )...(
الرقمي��ة" تظه��ر يف �ض��كل CD، DVD، اأو ع��ر اخل��ط و مُيك��ن 
 ،PDF اأن تكون لها اأ�ضكال خُمتلفة ) جمموعة ملفات على �ضكل
�ض��ور، بطاق��ات، خمطط��ات، �ض��ور ُمتحرك��ة، مه��ام �ضوتي��ة و 
فيدي��و، درو���س متع��ددة الإع��الم، تن�ض��يط و حم��اكاة، ن�ض��اطات 
تفاعلي��ة، بطاق��ات بيداغوجي��ة، وثائ��ق تعليمي��ة، اأدل��ة، برجمي��ات 
تعليمي��ة، اإل��خ.(. غ��ري اأّن��ه م��ن املُه��ّم التحدي��د م��ن وجه��ة نظ��ر 

)Ruhlmann )1998 ل مُيكن اإطالق اأّي حكم م�ضبق على اأية 
وثيق��ة متع��ددة الإع��الم عل��ى اأّنه��ا تربوية اإّل بعد اأن يقّرر املدّر���س 

ذل��ك اإث��ر تطبيقه��ا ميدانًي��ا.
يف  املُقرح��ة   FLE م��وارد   Demaizière  )2004( �ضّن��ف   

الأنرن��ت، ح�ض��ب ثالث��ة اأمن��اط:
  موارد بيداغوجية: برجمية مت اإعدادها لتعليم/تعلُّم 

الّلغات ) حالة من CD-ROM اأو موقع بيداغوجي(؛
  ُم�ضتند " خام" غري ذي طابع بيداغوجي: حالة بع�س 

الوثائق الن�ضية اأو فيديوهات على الأنرنت؛
 وثيقة خام مت جعلها بيداغوجية: ي�ضتطيع املُعّلم اإعطاء 

تعليمات لال�ضتعمال و ينتج مهام بيداغوجية لالجناز 
ا�ضتنادا اإىل وثيقة؛

جتعلن��ا ه��ذه الفئ��ة نفه��م اأّن للُمعّلم وحده الُقدرة على ال�ض��تعمال 
الرب��وي اجلّي��د له��ذه امل��وارد. فبالفع��ل، خ��الل مرحلة ال�ض��تثمار 
البيداغوجي، يكون املعّلم ُملزًما على اأن يتبع �ضيناريو بيداغوجّيا 

يف كل و�ضعي��ة تعلمية:
 مرحلة التح�ضري للتعلُّم: تتحقق بتخطيط و�ضعية 

النطالق؛ 
  مرحلة اإجناز التعلمات اأو مراحل الن�ضاط 

ق ت�ضمح للتلميذ با�ضتيعاب مو�ضوع  البيداغوجي: و�ضعية تعمُّ
التعلُّم بطريقة جّد خا�ضة؛

  مرحلة الإدماج: حتدث يف الأخري اأو طوال الن�ضاط 
البيداغوجي بطريقة منتظمة، على �ضكل الرجوع اإىل 

و�ضعية التعلُّم؛
فيم��ا يخ���س الفائ��دة م��ن ا�ض��تعمال تكنولوجي��ات الأنرن��ت يف 
ق�ض��م تعلُّ��م الّلغ��ات FLE، مت التثبُّ��ت م��ن اأن الو�ض��ائل املُختلف��ة 
ل  املُقرح��ة يف ال��واب web تف�ض��ل، يف �ض��ياق بيداغوج��ي، التوا�ضُ
املُتزام��ن و غ��ري املُتزام��ن. "اخل�ضو�ضي��ة احلقيقي��ة لل�ض��بكة ه��ي 
 Mangenot، ( "الُق��درة عل��ى و�ض��ع املُتعلم��ني يف عالق��ة بينه��م

1998 : ���س 208(. 

 تجربة تطبيق ُمبتكر؟ و�صع در�ص على 
الأنترنت من اأجل الّدعم

م��ن دون �ض��ك، تع��ّد اإ�ض��هامات الأنرن��ت كث��رية و تب��دو خا�ض��ة 
ُمكّيفة مع �ضياق تعليم/تعلُّم اللُّغات. ترتكز واحدة من املبادرات 
املُلت��زم به��ا عل��ى و�ض��ع جه��از تكوي��ن ع��ن ُبع��د م��ن ن��وع " ح�ضوري 

ث��ري" به��دف ت��دارك �ضعوب��ات التعّلم.
يرتك��ز ه��ذا امل�ض��روع لالبت��كار التكنوبيداغوج��ي عل��ى م�ض��عى م��ن 
نوع بحث تطبيقي- تكوين املُ�ضتوحى من النموذج ASPI و الذي 
ُيع��دُّ ج��زًءا ل يتج��ّزاأ م��ن اجله��از املُبتك��ر ال��ذي م��ن خالل��ه يعم��ل 

الفاعل��ون و الباحث��ون بال�ض��راكة �ضم��ن عملية ُم�ض��ركة. 
قب��ل اإع��داد م��ادة " حتلي��ل ن���س اأدب��ي"، ي�ض��مُح حتلي��ل اأّويل 
منظوم��ي بالّتميي��ز ب��ني العنا�ض��ر املُتعّلق��ة بالأبع��اد املُجتمعي��ة، 
خا�ض��ة وزارة الربي��ة الوطني��ة )كلي��ة(، و املُوؤ�ض�ض��ية )ُمتو�ض��طة( 
و يف نهاي��ة جه��از التكوين)م�ضّغ��رة(. خالل تطوُّر اجلهاز، يعمل 
 Leclercq   عل��ى �ضم��ان التنا�ض��ق الثالث��ي ال��ذي ي�ض��مح، ح�ض��ب

)2003(، ب�ضم��ان ان�ض��جام الأه��داف، الط��رق و التق��ومي، الأم��ر 
ال��ذي ي�ض��جع كث��ريا انخ��راط املُتعلم��ني.

�ض��مح تقيي��م ه��ذه التجرب��ة باإظه��ار كيفي��ة اإم��كان اإدم��اج ت اإ ا 
ه��ذا اأن ي�ض��ّهل يف:

 تعّلم الّلغة يف ال�ضياق؛
  الهتمام احلقيقي ب�ضعوبات التالميذ؛

  تطوير املعارف الفعلية اجلديدة؛
  ظهور التفكري حول اأثر املمار�ضات اجلديدة يف تعلمات 

املتعلمني املعانني من �ضعوبات؛
  معاجلة و دعم املكت�ضبات؛

 حتفيز جّيد للمتعلمني فيما يخ�س الّلغة الفرن�ضية.
بالفع��ل، فم��ن ب��ني الدرو���س امل�ض��تخل�ضة م��ن ه��ذه املمار�ض��ة 
املبتك��رة، يب��نّي اجل��دول الأول، كانعكا�ض��ات، تل��ك الت��ي تتعل��ق 
باأهداف و حمتويات ال� FLE ) فيما يخ�س امل�ض��تويات املعرفية، 
التوا�ضلي��ة و اللغوي��ة( والأخ��رى املتعلق��ة بالأه��داف الَعَر�ضي��ة           
) فيما يخ�س امل�ضتويات البيداغوجية، التنظيمية و املعرفانية(.

الدرو�س امل�ستخل�سة من املمار�سة املبتكرة

 FLE النعكا�سات على الأهداف ال�ستعرا�سيةالنعكا�سات على اأهداف و حمتويات الـ

امل�ستوى املعريف: تطوير تفكري جماعي جديد.

امل�ستوى البيداغوجي: ميكن لنوعية املكّلف عن بعد 
التاأثري على التحفيز و الإبداع و كذا على املردود 

) ينبغي عليه اأن يكون يف الوقت ذاته تفاعليا و �سابقا 
التاأثري (.   

امل�ستوى التوا�سلي: تطوير مهارات الت�سال و 
الفر�س الأف�سل للمناق�سة والتبادل.

امل�ستوى التنظيمي: ا�ستبعاد املعوقات احلّيزّية-الزمنية 
رغم بع�س ال�سعوبات املرتبطة بت�سيري الوقت و بالربط 

بالنرتنيت.  

امل�ستوى اللغوي: بف�سل املبادلت املُتزامنة 
)تخاُطب( و الغري ُمتزامنة )مرا�سلة( متنح " 

ُفر�سا جّيدة لتعلُّم الفرن�سية".   

امل�ستوى املعرفاين: ال�ستقللية و احلرية املمُنوحة 
لإجناز الن�ساطات املطلوبة، مُتثل النقاط الأكرث 

تف�سيل يف اجلهاز البيداغوجي.    

 اجلدول 1. الدرو�س امل�ستخل�سة من املمار�سة املبتكرة
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  تاأم��الت ح��ول اأث��ر ابت��كار ت.اإ.ا عل��ى التط��وُّر 
FLE المهني لُمدر�ص��ي الفرن�ص��ية لغ��ة اأجنبية

��م  اإذا كان م��ن البديه��ي اأن تتطّل��ب ت.اإ.ا م��ن املدر���س التحكُّ
 Jacquinot، اأكرث يف معرفة م�ض��ارات التعلُّم و بالأخ�س تخيُّلها
1985( (، ف��ال يج��ب ن�ض��يان اأّن كّل مدر���س يحت��اج اإىل اإع��ادة 

النظر يف عالقته القبلية باملعرفة من حيث يفر�س تغيري ملراكزه  
و مالم��ح جدي��دة توؤك��د وجوده��ا، تب��داأ م��ن كونه ُمْطِلق��ا للمعرفة، 
حمّفزا، ُم�ض��ّهال، و�ض��يطا، مرافقا، ُم�ضت�ض��ارا، و ُم�ض��رّيا لها، اإىل 
اأن ي�ضب��ح ُمقّيم��ا. يعم��ل ه��ذا التغي��ري عل��ى جع��ل اإدم��اج ت.اإ.ا يف 
املمار�ض��ات البيداغوجية للمدر�ض��ني تتموقع على ثالثة ُم�ض��تويات 

:)Schon 1994(
  على م�ضتوى املمار�ضات ال�ضابقة )ت�ضاهم املمار�ضات 

البيداغوجية يف حت�ضري اأو يف تخطيط التعليم(؛
  على م�ضتوى املمار�ضات الآنية )ميكن للممار�ضات احلالية 
يف قاعة الق�ضم- مرئية اأو غري مرئية و التي مُيكن اأن تكون 

اأحيانا خمتلفة على التي �ضبقتها(؛ 
 .)Schon، 1994 ( على م�ضتوى املمار�ضات التفكريية  

لكن، هذا التغيري قابل لتطوير كفاءات جديدة مثل:

 كفاءات ت�ضيريية: حتديد مورد مالئم لحتياجات 
التكوين، ت�ضيري الوقت يف الق�ضم، التحقق من ال�ضري 

احل�ضن لأدوات ت.اإ.ا، توّقع ن�ضاط اأو و�ضيلة الإنقاذ يف حالة 
م�ضكل ما، اإلخ؛

  كفاءات تقنية: معرفة ا�ضتعمال برجمية اأو RN، تطوير 
املوارد الرقمية اجلّد مالئمة؛

  كفاءات بيداغوجية: ا�ضتثمار �ضند ُمتعدد الإعالم يف 
�ضياق تربوي بتغيري ال�ضندات؛

 كفاءات ُم�ضتعر�ضة: 

 تطوير الكفاءات فيما يخ�س بحث املعلومات؛
 اإطالق ممار�ضات جديدة تعتمد على التبادل و 

الت�ضاركية؛
 اإعداد و ا�ضتعمال �ضندات ُمتعددة الإعالم لدعم 

الدرو�س الكال�ضيكية؛

 اإظهار بع�س الذكاء اجلماعي )روح اجلماعة(؛
 التوا�ضل اجلماهريي حول اخلرة املهنية )ملتقيات(؛

 تقوية التحفيز؛ 
 التكوُّن مدى احلياة. 

اأ .  البتكار من اأجل تح�سين الُممار�سات الجّيدة: 
اقتراح ن�ساطات

يتمّث��ل اله��دف يف اق��راح بع���س الن�ض��اطات التجريبي��ة و القابل��ة 
لال�ض��تعمال يف الق�ض��م لتعّل��م الّلغ��ة الفرن�ض��ية FLE م��ن اأج��ل 
ُم�ض��اعدة الأ�ض��اتذة لال�ض��تيحاء يف حت�ض��ري امل�ض��اريع الربوي��ة 
املُدجمة يف ت.اإ.ا و خا�ضة ا�ض��تفادة الطلبة من املا�ض��ر، اأ�ض��اتذة 
الفرن�ض��ية لغ��ة اأجنبي��ة FLE املُ�ض��تقبلينيِّ يف الثانوي��ة خا�ض��ة يف 

 . ي��ا ر لو لبكا ا
ُيظه��ر بح��ث ب�ض��يط عل��ى الأنرن��ت اأّن ال��واب )الأنرن��ت(، ُيك��رُث 
من املوارد البيداغوجية القابلة لال�ضتثمار يف ق�ضم الفرن�ضية لغة 
اأجنبية FLE ) ُم�ضتندات، اأنظمة تكفلية، برجميات، بنك �ضور، 
��ز منه��ا " القابل��ة للتعلي��م"  م��وارد �ض��معية و فيدي��و حقيقي��ة(. مُنيِّ
الت��ي �ض��يعتمدها املُعلِّ��م ح�ض��ب ُمتطلب��ات ق�ض��مه، و "تعليمي��ات" 
اأخ��رى ُم�ضمم��ة م��ن قب��ل بيداغوجي��ني اأو خراء امل��ادة، يف هدف 
بيداغوجي ُيلبي طلبات خا�ضة مع تقدمي مُمّيز لدليل اأو ملُ�ضاعدة 
منهجية، بطاقات در�س، و تعليمات وا�ضحة لتوجيه املُتعّلم، اإلخ. 
و مُيكن لهذه الأن�ضطة اأن تكون ذات عالقة بالتفكري اأو الدرا�ضة و 
الإعداد، البع�س منها م�ضرك بني اأ�ضاتذة مبتكرين يبحثون عن 
حتفيز اأق�ضامهم لتعّلم  FLE  ) الفرن�ضية لغة اأجنبية اأو ثانية(، 
خا�ض��ة م��ن خ��الل م�ض��اريع املُوؤ�ض�ض��ات، التوافق املُ��زدوج، التباُدل 

الإلك��روين، الواب الجتماعي، اإلخ.
يب��نّي اجل��دول امل��وايل الكف��اءات اللغوي��ة و ال�ض��تعرا�ضية الت��ي 
يجّنده��ا املدر�ض��ون م��ن خ��الل ال�ض��تفادة م��ن ق��درات ال��واب 

 .FLE املتوّف��رة يف ق�ض��م

ب . تطوير م�ساريع الموؤ�س�سات:
م��ن البديه��ي اأّن اللج��وء اإىل تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�ض��ال 
يعّزز العمل متعدد التخ�ض�ضات الذي ي�ضّجعه بقّوة املتخ�ض�ضون 
يف تعليمي��ة الّلغ��ات و ال��ذي يعترون��ه مقارب��ة جّي��دة حت��ى يتمك��ن 
التلمي��ذ اأن يط��ّور كفاءات��ه يف الت�ض��ال. يتطّل��ب، يف الواق��ع، م��ن 
التالميذ تطوير كفاءاتهم الوثائقية و العالئقية الكافية لت�ضجيع 
اإجن��از م�ض��اريعهم وو�ضعه��ا �ضم��ن دينامي��ة التعّل��م البنائ��ي. م��ع 
الإ�ض��ارة اإىل اأّن اختي��ار امل�ض��روع ال��ذي �ض��تتّم درا�ض��ته ل يتوّق��ف 
فق��ط عل��ى احلاج��ات   اأو املوؤ�ض�ض��ة اأو �ضيا�ض��ة املوؤ�ض�ض��ة، و لك��ن 
��ا عل��ى دافعي��ة التالميذ اأنف�ض��هم، اأين ترتب��ط �ضرورة تعزيز  اأي�ضً
امل�ض��اريع املنج��زة باملناه��ج و لك��ن ب��اإدراج احلاج��ات التعبريي��ة 
للتالميذ. فعلى �ضبيل املثال، ميكن اأن يعتمد امل�ضروع على اإعداد 
مل��ّف متع��دد الإع��الم، ُمَعال��ج بطريق��ة متداخل��ة امل��واد و يف اإط��ار 

الأعم��ال مت�ض��اركة التاأط��ري، اح��رام املحي��ط، التموي��ن املت��وازن، 
املواطن��ة... اإل��خ. ع��الوة عل��ى ذل��ك، ي�ض��اهم اإ�ض��راك التالميذ يف 
م�ضروع لق�ضم يف دعم حتفُّزهم للغة التدري�س و تطوير كفاءاتهم 

الّلغوية.
  ال�ضتعمال البيداغوجي للمدّونة الإلكرونية،

  الّلجوء اإىل ويكي،

  تطوير احلافظة الإلكرونية اأو احلافظة الرقمية،

)mind map( ،اأعداد خريطة ا�ضتك�ضافية  

  حترير جريدة على الواب،

.FLE ا�ضتغالل الأنرنت داخل ق�ضم  

الكفاءات التي يجب تطويرها
الأن�سطة

 ) الّلغوية، التفاعلية و التو�ّسطية(

الأهداف البيداغوجية
تطوير كفاءات املتعلمني اللغوية و 

التوا�سلية.
 ا�ستغالل املواقع التعليمية التي 

توفر درو�س، ن�ساطات، متارين عرب 
النرتنيت)النحو، مفردات الّلغة(

ا�ستغالل الوثائق ال�سحيحة 
املتوّفرة يف النرتنيت اأو يف

 CD Rome: الر�سمّية، املكتوبة، 
ال�سوتية، ...

ا�ستعمال النرتنيت من اأجل 
البحث عن املعلومة، انتقاءها و 

درا�ستها.
التعّلم باملهام.

تطوير م�ساريع الت�سال و التعاون 
التي ت�ستخدم الأدوات املتزامنة و 

الالمتزامنة.

الأهداف ال�ستعرا�سية

زيادة دافعيتهم و اإ�سراكهم
تلقينهم كيفية البحث عن 

املعلومات.
ا�ستغالل البعد الب�سري و ال�سمعي 

لو�سيلة ت اإ ا.
تطوير الكفاءات الجتماعية.

ت�سجيع العمل التعاوين و روح 
اجلماعة.

اجلدول: الأهداف البيداغوجية و الأن�سطة العملية
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الخاتمة
حت��ى يتمّك��ن مدر�ّض��و الّلغ��ة الفرن�ض��ية لغ��ة اأجنبي��ة  FLE ، حقيقة 
و فع��ال، م��ن اإدم��اج ت اأ ا داخ��ل اأق�ض��ام الّلغ��ة، ينبغ��ي عليه��م يف 
ب��ادئ الأم��ر معرف��ة الق��درات الكب��رية له��ذه الو�ض��ائل، خا�ض��ة م��ا 
يتعّل��ق بالأنرن��ت، يف تعلي��م الّلغ��ات الأجنبي��ة. اإّن جم��ّرد ظه��ور 
القيمة امل�ضافة لهذه الو�ضائل، كم�ضّبب للدافعية و م�ضّهل للتعّلم، 
اأخ��رى،  ناحي��ة  م��ن  اإدماجه��م.  يراف��ق  حقيقي��ا  حتّدي��ا  ميّث��ل 
ميك��ن اأن ت�ض��تغل امل��وارد املنتج��ة و املتبادل��ة ع��ر الأنرن��ت م��ن 
قب��ل مدر�ض��ي FLE يف تو�ض��يع تعّل��م املتعلم��ني. م��ع ذل��ك، يتحّم��ل 
املدر�ض��ون م�ض��وؤولية احلك��م عل��ى فائ��دة و وجاه��ة حمتوي��ات ه��ذه 
املوارد. يف هذا ال�ض��ياق، ينبغي اأن يكون التحديد الدقيق ملختلف 
املوارد م�ضتمرًا و متبوعا بتو�ضيات بيداغوجية و تعليمات وا�ضحة 

م��ن اأج��ل م�ض��اعدة املتعلم��ني لال�ض��تفادة منه��ا.
ع��الوة عل��ى ذل��ك، ف��اإّن ال�ض��يء ال��ذي ينبغ��ي اأن يك��ون ذا اأهمي��ة 
عن��د املدر�ض��ني الذي��ن ي�ض��تعملون ت اإ ا ل يكم��ن يف م�ض��األة اإع��داد 

اإمّن��ا تل��ك املتعّلق��ة با�ض��تعماله. و  منه��ج بيداغوج��ي رقم��ي، و 
بالت��ايل، فم��ن ال�ض��روري تو�ض��يع التكوي��ن املهن��ي للمدر�ض��ني بغي��ة 
تطوي��ر كفاءاته��م فيم��ا يتعّل��ق بالبيداغوجي��ا، التع��اون، القي��ادة 
ا  بف�ض��ل ا�ض��تعمال ت اإ ا ه��ذه. لذل��ك، �ض��يكون م��ن امله��م ج��دًّ
التط��ّرق يف امل�ض��تقبل اإىل درا�ض��ة الفعالي��ة احلقيقي��ة له��ذه املوارد 
اجلديدة و ذلك باإجراء بحوث تطبيقية تطويرية من اأجل تقييم 
اإ�ض��هاماتها البيداغوجي��ة. ميك��ن للمدّر�ض��ني اأنف�ض��هم القي��ام بكّل 
ه��ذا، با�ض��تعمال ه��ذه امل��وارد و امل�ض��اركة يف فئ��ات مهني��ة وبتبادل 
خمتل��ف ال�ض��تعمالت، م��ع التفك��ري ب�ضف��ة دائمة يف  ممار�ض��تهم 
املهنية لت�ضليط ال�ضوء على ابتكار و اإثراء ال�ضندات البيداغوجية 

الرقمية.                                 

تغ��زو الرقمن��ة حياتن��ا اليومي��ة. فاأغلبي��ة اأطف��ال الي��وم و الغ��د 
اأن  مب��ا  و  الرقمن��ة(.  )جي��ل   DIGITAL NATIVE يعت��رون 
حاجاته��م تتغ��رّي يتوّج��ب علين��ا- اإًذا - فه��م التغ��ريات العميق��ة 
الطارئ��ة ع��ن ذل��ك ب��كل ه��دوء و ذكاء، و عل��ى نظامن��ا الرب��وي 

التفك��ري يف حتول��ه ملواجه��ة ه��ذه الظاه��رة.
م�ض��روع  يف  ت�ض��اهم  املدر�ض��ة  اأن  فك��رة  تقّب��ل  ينبغ��ي  له��ذا،  و 
جمتمع الإعالم و الت�ضال للجميع و ذلك بال�ضروع، بالتعاون مع 
ال�ض��لطات املحلي��ة و م��ع خمتل��ف الفاعل��ني )الأو�ضي��اء الربوي��ون 
املدر�ضون، املفت�ضون، اخلراء...( يف ن�ضاطات تهدف اإىل تعميم 
ال�ض��تعمالت و تطوي��ر امل��وارد الرقمية للربية. اإّن املدر�ض��ة تكّون 
التالمي��ذ حت��ى يتمكن��وا م��ن التحّك��م يف ه��ذه الو�ض��ائل الرقمي��ة، 
ر في��ه املحي��ط  ��ر مواط��ن امل�ض��تقبل للعي���س يف جمتم��ع ُيَط��َوّ و حت�ضّ

التكنولوج��ي بطريق��ة م�ض��تمرة.  
يتمث��ل ه��ذا التغ��رّي يف م��ا ميك��ن اأن نوّف��ره م��ن اأجهزتن��ا داخ��ل 
املدر�ض��ة. فعل��ى �ض��بيل املث��ال، انتقلن��ا م��ن ا�ض��تعمال ال�ض��بورة 
التقليدية اإىل ال�ضبورة البي�ضاء، ثم بعدها اإىل ال�ضبورة البي�ضاء 
التفاعلي��ة بغي��ة ال�ض��تجابة حلاج��ة تكيي��ف التعلي��م خلدمة الطفل 
ق�ض��د جل��ب انتباه��ه و الإظه��ار ل��ه اأن املدر�ض��ة ميك��ن اأن ت�ض��تفيد 

ه��ي الأخ��رى م��ن التقدم��ات التكنولوجي��ة ل�ضال��ح اجلمي��ع. 
كان للمنت��دى ال��دويل تربية-ت��ك يف طبعت��ه الثاني��ة م�ض��وؤوليات 
كب��رية اإذ توّج��ب علي��ه ال�ض��ماح لالأ�ض��رة الربوي��ة فه��م كيفي��ة 
مناق�ض��ة اإدم��اج و اإ�ض��هام تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�ض��ال يف 
الربي��ة. فبع��د جمموع��ة م��ن املداخالت و النقا�ض��ات القيمة التي 

برجم��ت خ��الل ه��ذا احل��دث، نعتق��د اأن��ه م��ن املفي��د الإ�ض��راع يف 
القي��ام ببح��وث ته��دف اإىل حتدي��د اأولوي��ات و خماط��ر ا�ض��تعمال 

تكنولوجي��ات الإع��الم و الت�ض��ال يف الربي��ة. 
م��ن الوجاه��ة اإن�ض��اء مر�ض��د وطن��ي ل���تكنولوجيات الإع��الم و 
الت�ضال يف خدمة الربية ، ي�ض��مح لوزارة الربية الوطنية ببناء 
روؤي��ة ق�ض��رية، متو�ض��طة و طويل��ة امل��دى حت��ى تتواك��ب املدر�ض��ة 
تدريجي��ا م��ع ع�ض��ر الرقمن��ة. باإم��كان ه��ذا  املر�ض��د اللج��وء اإىل 
اخل��رة اخلارجي��ة و ب�ض��كل اأخ���س اإىل الع��امل اجلمع��وي مث��ل 
اجلمعي��ة اجلزائري��ة للتكنولوجي��ات و الإع��الم )AITA(، الت��ي 
بف�ض��ل عنا�ضره��ا �ضيت�ض��نى له��ا اإح��داث ه��ذا الراب��ط املطل��وب 
ب�ض��ّدة ب��ني الربي��ة و القط��اع ال�ضناع��ي ق�ض��د ترقي��ة م��ردود 
املنظوم��ة الربوي��ة لبالدن��ا    و �ض��عارنا ه��و توحي��د جهودن��ا بهدف 

دع��م الربي��ة بغي��ة حتقي��ق اأهدافه��ا. 
امل��وارد  مل�ضاعف��ة  به��ا  مع��رف  مي��زة  الإع��الم  لتكنولوجي��ات 
املتوّف��رة يف التعلي��م و التعّل��م انطالق��ا م��ن اأداة واح��دة )لوح��ة 
ف��ون �ض��مارت  اأو  حا�ض��وب  جه��از  حمم��ول،  حا�ض��وب  ذكي��ة، 

�ض��رعة  و  العالي��ة  التدف��ق  �ض��رعة  تعت��ر   .)Smartphone

التدف��ق اجل��ّد عالي��ة الطريق��ة الت��ي تق��رب م��ن خالله��ا املدار���س 
املنت�ض��رة ع��ر وطنن��ا ال�ضا�ض��ع و الت��ي ت�ض��مح بتب��ادل املعرف��ة. 
له��ذا، ف��اإّن حتدي��ات ملح��ة  و حا�ض��مة تنتظرن��ا  و تل��زم اأ�ضح��اب 
الق��رار، املعدل��ني و فاعل��ي القط��اع بالإ�ض��راع يف بع��ث تكنولوجي��ة 
)م��ا يع��رف بعق��دة الو�ض��ول متع��ددة اخلدم��ات  MSAN و �ض��بكة 
تو�ضي��ل الألي��اف الب�ضري��ة اإىل املن��ازل كم��ا ت�ض��مى اأي�ض��ا: �ض��بكة 

هل بإمكان تكنولوجيات اإلعالم أن تخدم التربية؟

فريد لفكري 
 )AITA( رئي�س اجلمعية اجلزائرية للتكنولوجيات و الإعلم
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الألياف ال�ضوئية للمنازل FTTH (، و اجليل الثالث +G3 على 
الهات��ف النق��ال و الثاب��ت اأو تقني��ة اجلي��ل الراب��ع G4/LTE، م��ن 
اأجل تطوير اخلدمات و اإنتاج املحتويات الرقمية، احلركة املادية 
عن طريق ا�ض��تعمال الدعائم اخلفيفة، زيادة الفرا�ضية، وفرة 
تبادل املعلومة من خالل ال�ض��بكات الجتماعية، اإظهار املعطيات 
و اخلدمات، احلو�ضبة ال�ضحابية، ناهيك عن غريها من الثورات 

التكنولوجي��ة الأخ��رى الت��ي تنتظرن��ا يف امل�ض��تقبل القري��ب.
يعت��ر اإدخ��ال املدر�ض��ة اإىل ع��امل الرقمن��ة و حتديثه��ا �ض��رورة 
بيداغوجي��ة و م�ض��روع جمتم��ع. اإذ ل ميك��ن للربي��ة اأن تظ��ل عل��ى 
هام���س ه��ذه التحدي��ات. و ل ب��د م��ن اإرادة جتمع الأ�ض��رة الربوية 
حول م�ضروع " الربية للجميع و الربية النوعية". و لهذا ال�ضبب، 

يع��ّد تكوي��ن املدر�ض��ني، املفت�ض��ني و الإداريني اأم��را �ضروريًا.
 )AITA( جتم��ع اجلمعي��ة اجلزائري��ة للتكنولوجي��ات و الإع��الم

اأك��رث م��ن 70 % م��ن متعامل��ي قط��اع  ���تكنولوجيات الإع��الم و 
الت�ض��ال يف اجلزائ��ر، مم��ا يفر���س علين��ا تق��دمي دعمن��ا لتطوي��ر 

جمم��وع الأن�ض��طة القت�ضادي��ة و الإداري��ة مب��ا فيه��ا الربي��ة. 
يف الأخ��ري، ينبغ��ي اأن ُتْعَت��ر ���تكنولوجيات الإع��الم و الت�ض��ال يف 
اجلزائر مثل ما هي عليه يف باقي البلدان ، و�ضيلة التقدم   و اأداة 

لتطوير مهن اليوم والغد.

مراجع للتوثيق
مدرسة المستقبل في 

الوطن العربي
رؤى، و تطلعات، و نظرة 

مستقبلية
 

عنوان الكتاب:  مدرسة المستقبل في 
الوطن العربي رؤى، و تطلعات، و نظرة 

مستقبلية 
المؤلف: د. هبة تقي محمد
دار النشر:دار العالم العربي

السنة: 2012
عدد الصفحات: 463

هذا الكتاب

تكنولوجيا  اأ�ضبحت  حتى  احلديث  الع�ضر  يف  املدر�ضة  تطورت 
الت�ضالت واملعلومات بعاملها الفرا�ضي هي اإحدى بيئات العلم فيما ي�ضمى مبدر�ضة امل�ضتقبل، حيث اإن م�ضطلح مدر�ضة امل�ضتقبل 
اأو املدر�ضة الإلكرونية اأو املدر�ضة الذكية اأو مدر�ضة بال اأ�ضوار، قد ارتبط بالتقدم التكنولوجي املت�ضاعد القائم على تقنية احلا�ضب 
الآيل و ما يت�ضل به من برامج و و�ضائل ات�ضال و اأ�ضطوانات ممغنطة حتوي �ضتى اأنواع املعرفة و املعلومات. و مع التو�ضع يف ا�ضتخدام 
تكنولوجيا املعلومات من خالل الو�ضيط الإلكروين، وانت�ضار ا�ضتخدام �ضبكات الإنرنت للو�ضول اإىل حمتويات ملفاتها و مواقعها من 
معلومات، اأ�ضبحت فكرة مدر�ضة امل�ضتقبل من الأفكار التي حظيت بالقبول الوا�ضع يف املجتمعات املتقدمة، تبعتها املجتمعات النامية 
يف حماولة للحاق بالركب و اكت�ضاب املعرفة. و هذه الدرا�ضة حُماَولة لت�ضليط ال�ضوء على بع�س اجلوانب التي ت�ضاعد يف جالء الروؤية 
و و�ضوحها حول مدر�ضة امل�ضتقبل، و ت�ضكل مع بع�س الدرا�ضات الأخرى حماولة لت�ضكيل راأي علمي حول مدر�ضة امل�ضتقبل ي�ضتند اإىل 
فل�ضفة �ضحيحة، و ذلك بدرا�ضة خرات بع�س الدول حول فل�ضفة مدر�ضة امل�ضتقبل و تطبيقها، و درا�ضة املتغريات الداخلية و الدولية 

املوؤثرة فيها، من خالل التعر�س لواقع اإدارة املدر�ضة الثانوية، و حماولة تطويرها يف �ضوء مدر�ضة امل�ضتقبل.       
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عنوان الكتاب: تكنولوجيا التربية  
المؤلف: د. نرجس حمدي  د. لطفي الخطيب

د. خالد القضاه 
دار النشر: الشركة العربية المتحدة لتسويق و 

التوريدات 
السنة:  2008

عدد الصفحات: 392

يتناول هذا الكتاب �ضرح مف�ضل ملفهوم ) م�ضطلح تكنولوجيا 
الربية( و تو�ضيح الفرق بينه و بني م�ضطلح ) الو�ضائل التعليمية( و 

العالقة بينهما. كما يتناول معامل لدور اجلديد للمعلم و املتعلم. و دور 
تكنولوجيا التعليم يف حتقيق الأهداف التعليمية املعرفية و النفعالية 

و النف�ضحركية. كما ي�ضاعد على فهم عمليتي الإدراك و الت�ضال 
و �ضلتها الوثيقة بالعملية التعليمية و كيفية التغلب على معيقات الت�ضال الربوي. و ذلك يف ت�ضع ف�ضول هي )التعريف مباهية 
تكنولوجيا الربية و اأهميتها. الأ�ضلوب النظامي يف تكنولوجيا التعليم. الإدراك و الت�ضال والتعلم. الو�ضائل التعليمية كاأدوات 

الت�ضال، الو�ضائل التعليمية يف اإطار تكنولوجيا الربية و دور املعلم يف توظيفها، الأنظمة التعليمية متعددة الو�ضائل(.

 تكنولوجيا التربية

عنوان الكتاب: المرجع في التدريس و التقويم 
تحديات و رؤى إبداعية 

المؤلف:  أ.د. حسن شحاتة
دار النشر: دار العالم العربى

السنة: 2012 
عدد الصفحات: 398

اأجنبية  و  عربية  لتجارب  روؤى  و  جديدة  خرات  دفتيه  بني  ي�ضم 
ناجحة. وقد ولد هذا الكتاب اإبان هذا العقد الثاين من القرن الواحد 
و الع�ضرين، فجاءت حلمة الكتاب و �ضداه من ن�ضيج الثورات العربية 
لبناء مناهج جديدة ترثي الإن�ضان العربي فكرا و وجدانا و �ضلوكا، و 
جاءت اخلرات التعليمية/ التعليمية ترى، جتمع ا�ضراتيجيات ما 

وراء املعرفة، و املدخل التكاملي و الوظيفي، و التعلم التعاوين و التدري�س التباديل، و التعلم املنظم ذاتيا. و يقدم هذا الكتاب التعليم 
و التقومي من خالل مباريات و مناف�ضات يف مالعب التعليم كي ترثي البيئة التعليمية/التعليمية، و ت�ضكل مزارع التدري�س الإبداعي، 
لتقدم تدري�ضا و تقوميا متميزا، و تزود الف�ضول الدرا�ضية )مزارع الفكر الب�ضري الدميقراطي( مبفاهيم جديدة للتعليم و التعلم، و 
حتى ينتقل املتعلمون من ثقافة الإيداع اإىل ثقافة الإبداع، و من ثقافة التح�ضيل اإىل ثقافة التفكري، و حتى يتم تو�ضيع �ضرايني التعلم 
لي�ضرق التعليم يف عيون املتعلمني. و يتجه هذا الكتاب اإىل تزويد املعلمني و الباحثني الربويني و القائمني على م�ضرية تطوير التعليم 
العربي بفكر جديد ي�ضمل التعلم من اأجل الإتقان، و التعلم من اأجل التفكري، و التعلم من اأجل الإبداع، و التعلم الذاتي، و التقومي 
الواقعي، و التقومي الذاتي. اإنها جهود خمل�ضة �ضادقة واأمنية نبذلها يف �ضعادة و حمبة من اأجل ت�ضكيل اإن�ضان موؤمن و مفكر و مبدع 

و م�ضار يحمل اخلري للجميع.

المرجع في التدريس و 
التقويم

تحديات عصرية و رؤى إبداعية
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العلمية  األنشطة  تطوير  الكتاب:  عنوان 
لتنمية التفكير 

)في ضوء المشروعات العالمية(
المؤلف: أ.د.عيد أبو المعاطي الدسوقي

الحديث-  الجامعي  المكتب  النشر:  دار 
اإلسكندرية – جمهورية مصر العربية

السنة: 2009
عدد الصفحات: 218

املحتويات: هيكلة 

ف�ضول. ت�ضعة  يف  الكتاب  يتمف�ضل 

الف�ضل  الأوىل: يتناول فيه مفهوم الأن�ضطة العلمية و تعريفها 
ت�ضميمها. و  اختيارها  �ضروط  و  خ�ضائ�ضها  و  اأنواعها  و 

امل�ضروع  يف  العلمية  الأن�ضطة  اإىل  تطرق  الثانية:   الف�ضل    
و  الديداكتيك،  مفهوم  فتناول  الفرن�ضي  الديداكتيكي 
تناول  ثم  الأن�ضطة.  ت�ضميم  كيفية  و  البنائي  التعليم  منوذج 
مراحل  و  ت�ضنيفها  و  امل�ضروع  هذا  يف  الأن�ضطة  خ�ضائ�س 
التالميذ  تفاعل  مدى  و  عنه  اأمثلة  اإعطاء  مع  فيه  التعليم 

معه..

امل�ضروع  يف  العلمية  الأن�ضطة  اإىل  تطرق  الثالثة:  الف�ضل  
الأن�ضطة  �ضيناريو  و  مبفهومها  املعرفة  دورة  فتناول  الياباين 

تطبيقية. اأمثلة  اإبراز  وع  فيها  العلمية 

امل�ضروع  يف  العلمية  الأن�ضطة  اإىل  تطرق  الرابعة:  الف�ضل 
و  مفهومه  اإىل  فاأ�ضار  العجني  يف  باليد  املعروف  الفرن�ضي 
يف  و  فرن�ضا  يف  تنفيذه  و  ا�ضراتيجيته  مراحل  و  خ�ضائ�ضه 
الأن�ضطة.  ت�ضميم  كيفية  و  البنائي  التعليم  منوذج  و  اليابان 
و  ت�ضنيفها  و  امل�ضروع  هذا  يف  الأن�ضطة  خ�ضائ�س  تناول  ثم 

تفاعل  مدى  و  عنه  اأمثلة  اإعطاء  مع  فيه  التعليم  مراحل 
عنه. اأمثلة  تناول  كما  معه.  التالميذ 

و  ت�ضنيفه  و  التفكري  تناول  فيه  و  اخلام�ضة:  الف�ضل 
تعليمه. و�ضائل  و  مهاراته  و  خ�ضائ�ضه 

نظم  لتطوير  مقرحة  بدائل  تناولت  التي  ال�ضاد�ضة:  الف�ضل 
متثل  اأق�ضام،  خم�ضة  اإىل  منق�ضمة  الغد  معّلم  اإعداد  برامج  و 
يف فل�ضفة و اأهداف اإعداد املعّلم، تطّور نظم اإعداد املعّلم يف 
امل�ضر،  كليات  يف  املعّلم  اإعداد  برنامج  و  نظم  واقع  امل�ضر، 
البدائل  املعّلم،  اإعداد  لنظم  املعا�ضرة  العاملية  الجتاهات 

املعلم يف م�ضر. اإعداد  لنظم  ت�ضّور  لو�ضع  املقرحة 

الناقد  الفكر  تنمية  اإىل  فيه  املوؤلف  ال�ضابع:تطّرق  الف�ضل 
و  ركائزه  و  اأ�ضحابه  �ضمات  و  قدراته  و  مفهومه  و  اأهميته  و 

حوله. اأجريت  التي  الدرا�ضات  و  تنميته  اأ�ضاليب 

�ضوء  يف  العلمية  الأن�ضطة  تطوير  الثامن:يتناول  الف�ضل 
تطوير  عملية  مفهوم  فتناول  احلديثة  العلمية  امل�ضروعات 
اهتمت  التي  الدرا�ضات  و  �ضفاتها  و  العلمية  الأن�ضطة 

الإبداعية. و  الإثرائية  بالأن�ضطة  

دور  عن  املوؤّلف  حتّدث  الف�ضل  هذا  التا�ضع:يف  الف�ضل 
العلمية. الأن�ضطة  تطوير  يف  احلديثة  العاملية  امل�ضروعات 

تطوير األنشطة العلمية لتنمية 
التفكير

) في ضوء المشروعات العالمية(

اإلدارة  في  الحاسوب  الكتاب:   عنوان 
المدرسية

محمد  د.   - الصرايرة  أحمد  خالد  المؤلف:د. 
داود المجالي – أ. موسى إبراهيم صالح – أ. 

عبد الكريم اللصاصمة
و  التوزيع  و  للنشر  المسيرة  دار  النشر:  دار 

الطباعة- عمان – األردن
السنة: 2009

عدد الصفحات: 300

املحتويات: هيكلة 
اأربعة ف�ضول: لكتاب يف  تناول هذا 

اأول:  الإدارة املدر�ضية
اأهمية الإدارة املدر�ضية  تناول من خاللها مفهوم الإدارة الربوية و التعليمية و املدر�ضية و الفرق بينها و العالقة.  كما تناول 

العالقة. املوا�ضيع ذات  و غريها من  و خ�ضائ�ضها  اأهدافها  و  و وظيفتها 
التعليم يف  احلا�ضوب  ثانيا: 

الزماين  التطور  و  اأهميته  و  خ�ضائ�ضه  و  مكوناته  و  اأجياله  و  تعريفه  �ضملت:  احلا�ضوب  عن  تاريخية  ملحة  فيه  تناول  و 
هذا  جمالت  و  التدري�س  يف  عامليا  امل�ضتخدمة  احلا�ضوبية  الرامج  و  التدري�س  يف  ا�ضتخدامه  اأ�ضباب  و  التعليم  يف  ل�ضتخدامه 

ال�ضتخدام و جتارب بع�س الدول يف هذا املجال.
املدر�ضية الإدارة  ثالثا: احلا�ضوب يف 

و تناول فيه ا�ضتخدامات احلا�ضوب يف الإدارة و �ضوؤون املوظفني و التالميذ و يف الأعمال الإدارية و املكتبية.
رابعا: 

املكتبية. بالأعمال  اخلا�ضة  و  املدر�ضية  الإدارة  يف  امل�ضتخدمة  احلا�ضوبية  التطبيقات  اإىل  تطرق 
  

الحاسوب في اإلدارة المدرسية
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عنوان الكتاب: مستحدثات تكنولوجيا 
التعليم في عصر المعلوماتية

المؤلف: د. وليد سالم محمد الحلفاوي
دار النشر: دار الفكر

السنة: ط 1: 2006
عدد الصفحات: 272

املحتويات: هيكلة 

يتمف�ضل الكتاب يف ع�ضرين ف�ضل.

الأول: الف�ضل 

التكنولوجية، دواعي ظهورها،  امل�ضتحدثات  يتناول فيه مفهوم   
و  اأ�ضا�ضيات  التعليم،  اإدخالها يف جمال  خ�ضائ�ضها، م�ضتويات 
منطلقات و كذا توظيفها كما تطّرق اإىل خطوات ن�ضرها و تبنيها 

لدى الأفراد و املوؤ�ض�ضات.

الثاين: الف�ضل 

فتناول  الإلكروين  التعليم  اإىل  املوؤلف  يتطرق  الف�ضل  هذا  يف 
الإلكروين  التعليم  اإىل  التقليدي  التعليم  من  التحّول  متطلبات 
الإلكروين،  التعليم  اأهداف  عن  حتدث  ثّم  بينهما،  الفرق  و 

اأمناطه، عنا�ضر اأنظمتها و كذا مزاياه. 

الثالث: الف�ضل 

تناول فيه العالقة بني املدر�ضة لإلكرونية و املدر�ضة التقليدية، 
لإن�ضاء  املطلوبة  التكنولوجية  املكونات  و  التخطيط  متطلبات 

املدر�ضة لإلكرونية، مزاياها و اخلدمات التي تقدمها... 

الرابع:  الف�ضل 

حيث تطرق املوؤلف اإىل الف�ضول التقليدية و الف�ضول لإلكرونية، 
و  مزاياها  لإلكرونية  الف�ضول  ل�ضتخدام  التخطيط  مراحل 

التكنولوجيا املكّونة لها.

فاأبرز  البعد  عن  التعليم  عن  حتدث  فيه  و  اخلام�س:  الف�ضل 
العالقة بني التعليم التقليد

ي و التعليم عن بعد، موؤ�ض�ضات التعليم عن بعد، اأهدافه، مزاياه، 
بني  و  بينه  العالقة  واأي�ضًا  فيه،  امل�ضتخدمة  التعليمية  الو�ضائط 

التعليم لإلكروين. 

ال�ضاد�س:  الف�ضل 

مستحدثات تكنولوجيا التعليم 
في عصر المعلوماتية

ا�ضراتيجيات  و  الأنرنيت  و مزايا  فيه خدمات  املوؤلف  عر�س   
التخطيط  وكذا  التعّلم  �ضمات   ، با�ضتخدامه  التعّلم  و  التعليم 

لكيفية تقدمي املعلومات عر �ضبكة الأنرنيت. 

ال�ضابع: الف�ضل 

الإلكروين يف  الريد  ا�ضتخدام  اإىل مررات  املوؤلف فيه  تطّرق 
ال�ضلوكية  القواعد  اإىل  و  عنه،  تن�ضاأ  التي  اخلدمات  و  التعليم 

ل�ضتخدامه يف التعليم. ثم اأ�ضار اإىل مزاياه.

الثامن: الف�ضل 

الواب  �ضفحات  بناء  كيفية  و  اأنواعه  بوم  الوا  �ضفحات  يتناول   
التعليمية و مزايا هذه ال�ضفحات.

التا�ضع:  الف�ضل 

املكاتب  و  الإلكرونية  احلكومة  عن  حتّدث  الف�ضل  هذا  يف 
باملوؤ�ض�ضات  الإلكرونية  احلكومة  تطبيق  اأهداف  و  املوؤمتنة 

التعليمية و متطلباتها و مزاياها.

العا�ضر: الف�ضل 

و  ظهورها  اأ�ضباب  و  الإلكرونية  املكتبة  اإىل  فيه  املوؤلف  تطّرق 
بني  الفرق  و  الإلكروين  الكتاب  اإىل  اأي�ضا  اأ�ضار  و  خ�ضائ�ضها 
اإعداد الكتب  القراءة الإلكرونية و القراءة التقليدية و مراحل 

املدر�ضية الإلكرونية و مزايا املكتبة الإلكرونية.

ع�ضر:  احلادي  الف�ضل 

و  التعليمية منها  و ت�ضميم  الفيديو حما�ضرة  يتناول فيه نظام 
التكنولوجيات التي يتكون منها و مزاياها و فوائدها التعليمية.

ع�ضر: الثاين  الف�ضل 

التي  املعايري  و  الإلكروين  املتحف  الف�ضل حتّدث عن  يف هذا   
يجب مراعاتها عند اإن�ضائه و مزاياه.

ع�ضر: الثالث  الف�ضل 

تطّرق املوؤلف فيه اإىل املتحف التفاعلي و مزاياه.

الف�ضائية  القنوات  اإىل  فيه  املوؤلف  ع�ضر:تطّرق  الرابع  الف�ضل 
و  التعليمية  الرامج  و  جناحها  مقومات  و  اأهدافها  و  التعليمية 

مزايا القنوات الف�ضائية التعليمية.

املتعددة  الو�ضائل  عنا�ضر  فيه  يتناول  ع�ضر:  اخلام�س  الف�ضل 
الو�ضائل  و  الفائقة  الن�ضو�س  بني  و  بينها  العالقة  و  الإعالم 

الفائقة و الإبحار يف هذه الو�ضائل و مزايا هذه الو�ضائل.

عن  حتّدث  الف�ضل  هذا  يف  ع�ضر:  ال�ضاد�س  الف�ضل 
التكنولوجيات املكونة للواقع الفرا�ضي و اأمناطه و معايري بيئته 

اجليدة و مزاياه.

برنامج  مكونات  مو�ضوع  تناول  ع�ضر:حيث  ال�ضابع  الف�ضل 
املحاكاة احلا�ضوبية و اأنواعها و مواقفها و العالقة بني الو�ضائل 
املتعددة الإعالم و الواقع الفرا�ضي و املحاكاة و مزايا املحاكاة.

ع�ضر: الثامن  الف�ضل 

الفرق  و  خ�ضائ�ضه  و  التفاعلي  الفيديو  اإىل  فيه  املوؤلف  تطّرق 
بينه و بني الو�ضائل املتعددة الإعالم و مكونات اأنظمته و مزاياه.

ع�ضر: التا�ضع  الف�ضل 

و  اإنتاجها  خطوات  و  الرقمية  ال�ضورة  اإىل  فيه  املوؤلف  تطّرق 
الفرق بينه و بني ال�ضورة التقليدية و مزايا تكنولوجيتها.

ع�ضر: التا�ضع  الف�ضل 

و  ال�ضغرية  التعليمية  الوحدات  و  احلا�ضوب  اإىل  تطّرق  حيث 
التعليم املرمج. و هنا تطرق اإىل مررات ا�ضتخدام احلا�ضوب 
مزايا  و  التعليم  يف  ا�ضتخدامه  جمالت  و  التعليمية  العملية  يف 
و  ال�ضغرية  التعليمية  الوحدات  خ�ضائ�س  اإىل  اأ�ضار  ثم  ذلك. 
مكونات الوحدة module  و اأ�ضلوب الكتابة فيها و العالقة بني 
التعليم الفردي و التعليم الذاتي و الوحدات التعليمية ال�ضغرية. 
و  اإطاراته  و  اأنواعه  و  اأهدافه  و  التعليم املرمج  اإىل  كما تطرق 

خطوات اإعداد مادته و مزاياه.
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آراء من الميدان
بسم اهلل الرحمن الرحيم

مدرسة الغد

ا يف بناء املجتمع حيث مل يعد ينظر  اإّن املدر�ضة تلعب دوًرا هامًّ
�ضخ�ضية  �ضقل  اإىل  تعدته  بل  فقط  للمعرفة  كم�ضدر  اإليها 
اأهم  بدور  ت�ضطلع  الغد  مدر�ضة  و  جوانبها.   كافة  من  املتعلم 
يحمل يف ثناياه حتديات متالحقة يف ظل ت�ضارع كبري يف التقدم 
اإذا  اإل  التطورات  تواكب  اأن  للمدر�ضة  ل ميكن  اإذ  التكنولوجي، 
عن  تبتعد  بحيث  اأفق  و�ضعة  الرامج  يف  بديناميكية  متتعت 

اجلمود و الرتابة .
وال�ضوؤال املطروح هو:  هل ميكن ملتعلمي اليوم اأن يكونوا فاعلني 
يف امل�ضتقبل اإذا تلقوا العلوم بو�ضائل الأم�س؟ وهل تكفي الو�ضائل 
وحدها)احلا�ضوب، ال�ضبكة العنكبوتية " الإنرنت"...(  لتكوين 

جيل الغد؟
ل �ضك اأن النقا�س يدور يف جميع اأنحاء العامل حول موا�ضفات 
اأرى  اأهم النقاط التي  اأن اأعر�س  مدر�ضة الغد ولذلك �ضاأحاول 
موؤ�ض�ضاتنا  بتزويد  الهتمام  قبل  بها  الهتمام  ال�ضروري  من 
الت�ضال  و  الإعالم  تقنيات  اإليها  و�ضلت  التي  الو�ضائل  باأحدث 

واأخت�ضرها فيما يلي:
 حتديد ال�ضن القانوين للتمدر�س ب� 7 �ضنوات بدل 6 �ضنوات 

مع دعم التعليم التح�ضريي وجعله اإجباريا لكل التالميذ .
العمل على تطوير املناهج با�ضتمرار بهدف تلبية متطلبات 
املجتمع ومواكبة التطورات العلمية والهتمام باحلاجات التي 
القادمة   الأجيال  لتوعية  الطارئة وذلك  امل�ضكالت  تقت�ضيها 

باملخاطر التي تعر�س طريق نهو�س وتقدم املجتمع.
مرونة املنهاج و مواكبته للتغريات دون البتعاد عن الثوابت 
اإذ هناك معارف م�ضركة يجب اأن يخ�ضع لها كل املتعلمني 
اأن ي�ضمح املنهاج باختيار و ت�ضميم  و يف نف�س الوقت يجب 
اجلغرافية  املنطقة  خ�ضو�ضية  تالئم  التي  املقررات  بع�س 

وامل�ضتوى العام للمتعلمني.
اأن  الكم على  ولي�س  النوع  املناهج على  اإعداد  الركيز يف 

يتم اختبارها ميدانًيا ل�ضمان اجلودة وقابلية التنفيذ.
التي من  و  املتعلمني  لدى  القيم  بغر�س خمتلف  الهتمام   
�ضاأنها حت�ضني الأجيال القادمة من الغزو الفكري والثقايف و 
حتافظ على متا�ضك املجتمع يف ظل التطور الرهيب لو�ضائل 

العالم و الت�ضال. 

يجب  واإمنا  املحاباة  ملبداأ  املعلم  انتقاء  يف  اخل�ضوع  عدم 
تتوفر  ممن  املعلمني  اأف�ضل  اختيار  ت�ضمن  مقايي�س  تطبيق 
فيهم موؤهالت �ضخ�ضية وعقلية و اأكادميية و تربوية اإىل غري 

ذلك من املوؤهالت.
اإعطاء املعلم حرية اختيار اأ�ضلوب التدري�س املنا�ضب وكذا 

الكتب التي من �ضاأنها حتقيق الأهداف املرجوة. 
اإعداد برامج تكوين تتنا�ضب مع احتياجات امليدان و تعك�س 
الدور الذي �ضي�ضطلع به املعلم، مع فتح قنوات ات�ضال بني 
مدار�س تكوين املعلمني ومراكز عملهم بهدف التعرف على 

حاجياتهم وم�ضكالتهم     و توجيهها التوجه ال�ضليم.
مدر�ضة  اإعداد  يف  الأخرى  الدول  جتارب  من  ال�ضتفادة 
الغد ودعمها ماديا مبختلف الو�ضائل التي من �ضاأنها تي�ضري 

عملية التعلم. 
التقنية  الو�ضائل  ا�ضتخدام  اإن  نقول  النقاط  هذه  عر�س  بعد 
اإىل  النتقال  اأن  اإل  الغد  لتكوين جيل  وحدها  تكفي  ل  احلديثة 
املدر�ضة الإلكرونية اأ�ضبح �ضرورة ل ميكن الهروب منها وعليه 

يجب الهتمام مبا يلي:  
تدريجية  بطريقة  يكون  الإلكروين  التعليم  اإىل  النتقال 
املجتمع  احتياجات  تلبي  حمكم،  ب�ضكل  مهياأة  خلطة  وفقًا 

املختلفة، وتكون بكلفة معقولة وذات مردود عال.
اإعداد املعلم واإعادة تاأهيله كي يتعامل مع تكنولوجيا ع�ضر 

املعلومات دون خوف.
تزويد كل املدار�س باأجهزة احلا�ضوب مع و�ضلها بالأنرنت 

.
على  نقلها  و  العلمية  املادة  لرقمنة  باملخت�ضني  ال�ضتعانة 
�ضبكة الأنرنت لي�ضتفيد منها كل من املعلم    و املتعلم على 

حد �ضواء.

ليندة بن ب�سعي
اأ�ستاذة التعليم البتدائي

                                                                                         

المدرسة الجزائرية المستقبلية

مقدمة:
ديناميكي�ة  عملي�ة  كونها  يف  للربي�ة  احلديثة  النظ�رة  تتمث�ل 
ت�ضكي�ل  على  ت�ضاع�د  التي  البيئ�ة   توفي�ر   اإىل  تهدف  متطورة، 
اكت�ضاب  من  متكينهم  و  املجتم�ع  لأفراد  الإن�ضاني�ة  ال�ضخ�ضي�ة 
عقليًا        ج�ضميًا،  املتوازن  النمو  خالل  من  الجتماعية  ال�ضفات 
اإذ تعتب�ر املدر�ض�ة  و نف�ضيًا وفق الإط�ار الإيديولوجي للمجتم�ع، 
اأداة الربي�ة ف�ي حتقيق اأهدافها و املعلم هو املفو�س يف التعام�ل 
املجتمع،  من  عينة  ي�ضكلون  الذين  التالميذ  من  جمموعة  مع 
فمن خالل ات�ضالته و اإدارته للعديد من التفاعالت بينه  و بني 

تالمذته، ينفذ و يتابع املناهج بدرجة عالية من الإتقان.
و ل عجب اأن عرفت املنظومة الربوية  اجلزائرية  اإ�ضالحات 
و  األ   ، جديدة  مقاربة  تبني  مع  نوعية،  بيداغوجية   و  هيكلية 
الأ�ضا�ضية  الطرق  كاأحدى  تعتر  التي  بالكفاءات  املقاربة  هي 
"التعليمية  العملية   حت�ضني  و  املتعلم  مب�ضتوى  الرتقاء  ق�ضد 
التخلي عن بيداغوجية  الأهداف  و  ليتم  بذلك   التعلمية"،  و 
الركيز  على املتعلم مبنحه ا�ضتقاللية ذاتية ، كما ت�ضجعه على  
املبادرة  ، الهتمام و متنحه كفاءات دائمة  ت�ضمن له  القدرة 
على التعامل مع الو�ضعيات اجلديدة )امل�ضكلة( يف حياته اليومية 
تعاماًل �ضليمًا   و منا�ضبًا، بالإ�ضافة  اإىل الهتمام  باملعلم  كموجه  

لهذه  العملية.
التلميذ  مكانة  تعزز  والتنظيمية  البيداغوجية  التحولت  هذه 
املقاربة  منهج  تبني   : املدر�ضي  املحيط  داخل  دوره  ترز  و 
الو�ضائل  حتديث  املدر�ضي،  بامل�ضروع  الهتمام  بالكفاءات، 
و  الجراءات  هذه  كل  املكونني...اإلخ.  تكوين  و  البيداغوجية 
يف  نواياهم  و  القطاع  عن  القائمني  اهتمام  عن  تك�ضف  غريها 

البحث عن ر�ضم معامل مدر�ضة امل�ضتقبل.
اإن مدر�ضة الغد يجب اأن تقوم على اآليات كفيلة بجعلها تتفاعل 
مع امل�ضتجدات املعرفية، التكنولوجية، القت�ضادية و الجتماعية 
و تتالءم مع حاجيات البالد و مقت�ضيات العوملة، فغايتها تاأهيل 
خريجيها و متكينهم من قابلية فائقة للت�ضغيل          و تهيئتهم 

للتعلم مدى احلياة.
هذا الطموح امل�ضتقبلي يهدف يف النهاية جعل الأمة اجلزائرية 
تربوي  نظام  خالل  من  الإن�ضانية  احل�ضارة  يف  موؤثرًا  عن�ضرًا 
اأن  ميكن  ل  هذا  ولكن  ذاته  حتقيق  يف  للجميع  الفر�ضة  مينح 

يتحقق بالتجرد من الواقع بل انطالقًا من حقائقه امليدانية.
يف هذا الإطار و م�ضاهمة منا يف جت�ضيد هذا الت�ضور امل�ضتقبلي 
الهام و لبناء قمنا بتحقيق مع خمتلف املتدخلني البيداغوجيني 

اإليكم اأهم الآراء:

املدر�ضة  النف�س:  علم  يف  خمت�ضة   : عتمان  نايت   _ ن  
الغد  مدر�ضة  ت�ضور  ميكننا  فال  لها  مكملة  و  لالأ�ضرة   امتداد 
الناجحة دون الهتمام بهذه اخللية، و لعل الو�ضعية الجتماعية 
و القت�ضادية  التي مير بها العامل اليوم اأثرت �ضلبًا على ا�ضتقرار 
تربية  يف  الأ�ضا�ضي  بدورها  يتعلق  ما  خا�ضة  اجلزائرية  العائلة 
بتاأطري  جزئيًا  اأو  كليًا  الدولة  تتكفل  اأن  نقرح  لذا  الأبناء، 
برنامج  بانتهاج  الرو�ضة  الثالثة �ضمن جهاز  �ضن  الأطفال منذ 
بيداغوجي و تربوي يوافق قيمنا احل�ضارية و تطلعاتنا امل�ضتقبلية 
ال�ضيء الذي  من �ضاأنه املحافظة على ا�ضتمرارية الهوية الوطنية 

و اإر�ضاء القواعد الأ�ضا�ضية ملدر�ضة و جيل الغد.
كا�ضراط  الفكرة  هذه  ت�ضاند  قد  اأخرى  بدائل  عدة  توجد  كما 
بناء  اأ�ض�س  يف  الوالدين   دور  تدعم  تكوينية  حلقات  اإجراء 
و  البناء  تربية  الأ�ضرية،  مناهج  و  الزوجية   العالقات  الأ�ضر، 
اأثناء  حتى  و  الزواج  عقد  حترير  قبل  ذللك  و  �ضوؤونهم  مراعاة 
ال�ضنوات الأوىل  من احلياة الزوجية و فرات احلمل، الطفولة و 
املراهقة ، اإذ ميكن العتماد على الطلبة و الأ�ضاتذة اجلامعيني 
حتى  و  التكوينات  هذه  �ضمان  املجال   هذا  يف  املتخ�ض�ضني 

الهيئات ال�ضحية العامة و اخلا�ضة.
هذا من جهة و من جهة اأخرى نعتر التعليم التح�ضريي املنتهج 
يبق  مل  اجلزائرية،   الربوية  للمنظومة  هامًا  مك�ضبًا  حاليًا 
باإ�ضراك  تنظيمه  اإعادة  و  املدار�س  جميع  لي�ضمل  تعميمه  �ضوى 
املخت�ضني يف علوم الربية و املعلمني لأن الواقع الربوي ي�ضري 
و  الو�ضائل  نق�س  الأق�ضام،  اكتظاظ  مثل  النقائ�س  بع�س  اإىل 
عدم توافق املنهاج متامًا مع هذه ال�ضريحة العمرية، فال يعقل 
منح تعلمات لالأطفال قبل حتقيق بع�س الكفاءات املبدئية منها 

المتثال للتعليمات، الن�ضباط، م�ضك القلم...الخ. 
تعد املدر�ضة البتدائية اللبنة الأ�ضا�ضية للمنظومة الربوية فهي 
بالأمان،  فيها  اأح�ضوا  فاإذا  للطفل،  درا�ضية  جتربة  اأول  متثل 

ن�سيمة نايت عثمان
م�ست�سارة التوجيه املدر�سي

ر ل�سهادة الدكتوراه يف علوم الرتبية حت�سّ
جامعة اجلزائر 2
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الراحة و الهتمام انطلقوا يف هذه احلياة بكل ثقة و جراأة اأما 
اإذا ف�ضلت فاإن املخلفات امل�ضتقبلية �ضتكون و خيمة على الفرد  و 

املجتمع.
يجب اأن تكون املدر�ضة البتدائية امل�ضتقبلية ذات بنية هند�ضية 
عليهم  ت�ضهل  العمرية  الفئة  لهذه  النف�ضية  ال�ضمات  مع  مالئمة 
ا�ضتعمال  مثل:  الفتية  خميلتهم  تثري  و  حميطها  مع  التكيف 
الألوان املختلفة، تخ�ضي�س م�ضاحات خ�ضراء  و ف�ضاءات ترفيه  
و  اجلمالية   ، الفنية  املهارات  تنمية  يف  �ضت�ضاهم  التي  ت�ضلية  و 
يف  تخفيف  دون  يتحقق  اأن  ميكن  ل  هذا  الطفل.  عند  املهنية 
املعرفية  و  النف�ضية  الأطفال  تفوق قدرات  التي  املناهج احلالية 
ل�ضيما يف ال�ضنوات الأوىل،  بحيث يجب الركيز فقط على املواد 
الو�ضائل  لكونها  احل�ضاب  و  الكتابة   ، القراءة  تعليم  الأ�ضا�ضية 

ال�ضرورية لكت�ضاب خمتلف املعارف الخرى.
لتكتمل هذه النظرة امل�ضتقبلية للمدر�ضة البتدائية يجب اأن مننح 
اهتمامًا خا�ضًا للمعاجلة البيداغوجية و النف�ضية بتفعيل التعليم 
ال�ضعوبات  ذوي  و  التعلم  بطئي  بالأطفال  التكفل  و  املتكيف 
النف�ضية ، الدرا�ضية و ال�ضلوكية  مما ي�ضتدعي اإدراج املخت�ضني 
النف�ضانيني،  فالوقاية خري من العالج و التكفل املبكر خري من 

املتاأخر.
عبيدار �صلمى ولية اأمر و موظفة بقطاع التربية.   
الن�سء،  تربية  على  تقوم  تربوية  و  اجتماعية  موؤ�ض�ضة  املدر�ضة 
لت�ضهيل  مواهبه  تنمية  و  متعددة  كفاءات  و  مهارات  اك�ضابه  و 
اندماجه يف املجتمع و تكيفه معه لذا اأرى اأنه يجب على املدر�ضة 
 = ناجحة  مدر�ضة  ؛  نوعية  ذات  تربية  اإىل  ترمي  اأن  م�ضتقباًل 

جمتمع ناجح و ذلك ب:
 �ضمان تعليم جيد، مالئم و متعدد الأ�ضاليب.

 اعتماد مناهج تربوية ن�ضيطة اأ�ضا�ضها التعلم الذاتي 
و حتفز التالميذ على التفكري و ل ينتظر فقط التلقي             

و التكرار)احل�ضو(.
 �ضمان تكوين جيد للمعلمني خا�ضة يف جمال تنفيذ 

املناهج و البيداغوجيا.
 اأخذ الفروق الفردية بعني العتبار.

 توفري الو�ضائل املادية و املعنوية يف خدمة التلميذ.
 القدرة على احلوار بني جميع اأطراف  ال�ضرة الربوية 

و املتعاملني معها.
 و�ضع ال�ضخ�س املنا�ضب يف املكان املنا�ضب �ضواء كان 

مربيًا، اداريًا اأو عاماًل...اإلخ.  
هو  اإليه  ن�ضعى  الذي  اجلودة(  و  )النوعية  الربوي  فالتجديد 
فتكون  التطبيق،  و  التفكري   ، الهتمام  قلب  يف  املتعلم  و�ضع 
املدر�ضة مكان خ�ضب لتحرير طاقات و مهارات و مواهب املتعلم 
ثقافيًا علميًا، ريا�ضيًا و فنيًا، فرمبا ، فعندئذ نكون قد و�ضلنا اإىل 

حتقيق تربية ذات نوعية و بالتايل جمتمع راق و مزدهر.

بلحبيب ليندة التعليم البتدائي
اإن املرحلة البتدائية هي جد مهمة فمدر�ضة الغد يجب اأن تعتمد 
على  ال�ضباب الذين يظهرون مياًل لالأطفال و قادرين على حتمل 
املجال  يف  �ضيما  ل  جيد  ميداين  تكوين  لهم   يوفر  و  امل�ضوؤولية 

ال�ضيكوبيداغوجي.
        كما يجب اأن تكون املناهج خفيفة، تتما�ضى و النمو النف�ضي 
و املعريف للطفل، لأن ما نالحظه اليوم هو كرثة املواد، �ضعوبتها 
بالأولياء  يوؤدي  مما  اأخرى  و  �ضنة  بني  بع�ضها  تن�ضيق  عدم  و 
على  خطرًا  يعتر  هذا  و  الإ�ضافية  الدرو�س  على  الإقبال  اإىل 
طفولتنا، مما يزيد من ن�ضب الف�ضل املدر�ضي كما يعتر م�ضدرًا 

لل�ضغوطات النف�ضية عند الولياء. 
لن  و  جميلة  و  نظيفة  الق�ضام  �ضتكون  امل�ضتقبلية  مدر�ضتنا  يف 
يتعدى عدد التالميذ فيها الع�ضرون تلميذًا و ل ن�ضمح لتلميذ من 

النتقال اإىل الق�ضم العلى اإل اإذا كان فعاًل موؤهاًل لذلك.  
             

    ن  _ نايت عتمان : راأي م�صت�صار التوجيه:
بفردانية  العراف  جمال  يف  �ضباقة  الربوية  املنظومة  كانت 
املتعلم، اهتماماته و ميولته باإدماج التوجيه املدر�ضي كعامل من 

عوامل النجاح الربوي.
بامل�ضروع  العمل  امل�ضتقبلية  املدر�ضة  تكر�س  اأن  الطبيعي  فمن 
يبقى  حياتيًا  اأو  مهنيًا  مدر�ضيًا،  كان  �ضواء  للتلميذ  ال�ضخ�ضي 
فقط �ضرورة تفتح املدر�ضة على خمتلف  املوؤ�ض�ضات القت�ضادية، 
الثقافية و الجتماعية املختلفة التي �ضت�ضاهم يف تنمية ميولت 
عن  امل�ضتقبلية  ال�ضقاطات  بالتايل  اهتماماتهم  و  التالميذ 

الأدوار املراد ممار�ضتها و بذل الطاقة الاّلزمة لتحقيقها.
يف  الفاعلني  املهنيني  مبختلف  التالميذ  باحتكاك  نطالب  اأننا 
�ضرطة،  فنانني،  حرفني،  مهند�ضني،  حمامني،  اأطباء،  امليدان: 
دفاع وطني... اإلخ. هذا الحتكاك و منذ ال�ضغر جدير باأن يولد 

القوة الدافعة املحفزة لتحقيق النوعية التي نطمح اإليها. 
الثانوي مينح عدة  التعليم  اأخرى فاإن  هذا من جهة و من جهة 
املنا�ضبة  ال�ضعب  مبختلف  لاللتحاق  التالميذ  اأمام  خيارات 
لكن  و  املعرفية  امكانياتهم  و  امل�ضتقبلية  لرغباتهم، طموحاتهم 
املدر�ضة امل�ضتقبلية يجب اأن توفر الو�ضائل الالزمة و   املتخ�ض�ضة 

كتوفر خمابر لتعلم اللغات و التكنولوجيا.
كما نرى اأنه من ال�ضروري اإعادة بعث م�ضروع البكالوريا املهنية 
التي �ضتمكن �ضريحة هامة من �ضبابنا غري املتمكن من متابعة 
الثانوية من اكت�ضاب مهنة م�ضتقبلية، لأن ما نالحظه  الدرا�ضة 
اأفاقه  حمدودية  ب�ضبب  املهني  التكوين  مراكز  هجر  هو  حاليًا 

امل�ضتقبلية. 
ال�ضمات  اكت�ضاف  على  اأكرث  �ضيعتمد  امل�ضتقبلي  التوجيه  اإن 
و  ال�ضعب  خمتلف  مبتطلبات  مواجهتها  و  للتالميذ  ال�ضخ�ضية 

لتحقيق  كاف  غري  الرغبة  و  النتائج  على  العتماد  لأن  املهن، 
فال  اجلامعي  بالتوجيه  يتعلق  فيما  خا�ضة  املطلوبة،  النوعية 
ل  و  الدم  روؤية  يحتمل  ل  من  ناجحًا  طبيبًا  ي�ضبح  اأن  ميكن 
رائحة امل�ضت�ضفى بل من يرغب فعاًل هذا املجال و لدية الكفاءة 

ال�ضرورية لذلك .    
بلعيد حميد ويل اأمر

مدر�ضة الغد �ضت�ضاير التطور التكنولوجي و تتاأقلم با�ضتمرار معه 
�ضواء يف جمال الت�ضيري اأو البيداغوجيا، كما �ضتوظف مدربني و 

من�ضطني �ضيتكفلون بالتالميذ خالل فرات الفراغ.   
 ن- اأ: اأ�ص��تاذ م��ادة التاري��خ و الجغرافي��ا التعلي��م 

المتو�صط:
العربية،  مبكوناتها  ال�ضالمية  الهوية  �ضر�ضخ  الغد  مدر�ضة  اإن 
الهتمام  طريق  عن  التارقية...اإلخ  و  ال�ضاوية  المازيغية، 
بالبطولت التاريخية و اإدماج ال�ضخ�ضيات البارزة التي طبعته، 
يف  التنميق  يهم  فال  التالميذ  جميع  يفهمه  ب�ضيط  باأ�ضلوب 
التفا�ضيل اململة، بقدر  التعابري املعقدة و الغو�س يف  الكلمات و 
ما يهم تو�ضيل الر�ضالة، لكي منكن ال�ضباب من القتداء بهم و 
بالتايل تقوية روح النتماء لهذه الأمة و الفتخار بالهوية الوطنية.

   خ – �ص : اأ�صتاذ الفيزياء : التعليم المتو�صط          
ما  اإذا  يتم  اأن  الربوي ل ميكن  النوعية يف نظامنا  اإن حتقيق   
الغد  فمدر�ضة  بالتايل  الفيزيقي،  حميطه  عن  التلميذ  عزلنا 
متتلك حافلة خا�ضة بها تنقل التالميذ ملحيطهم رفقة اأ�ضاتذتهم 

للقيام بعملية ال�ضتك�ضاف و التعلم.

ف- ر : اأ�صتاذة الأدب العربي
النوعية  لتحقيق  الهامة  العوامل  من  الربوي  التقييم  يعتر 
البيداغوجية، فرغم تنوع ال�ضاليب حاليًا اإل اأن كثافة الق�ضام 
و املواد مينع من جت�ضيدها ميدانيًا بفاعلية، لذا فمدر�ضة الغد 
غري  الدرو�س  بنزع  ذلك  و  العملية  لهذه  كبرية  اأهمية  �ضتمنح 
تخ�ضي�س  من  الأ�ضتاذ  ليتمكن  ال�ضافية،   العنا�ضر  اأو  املهمة 
احل�ضة  نهاية  بعد  و  قبل  التالميذ  ل�ضتجواب  يومي  وقت 
الدرا�ضية بالتايل ن�ضمن انتباه و حافرية اأكر عندهم ، كما اأن 
بحيث  العملية  هذه  على  �ضريكز  املواد  ملناهج  ال�ضنوية  التوزيع 
الفرو�س  برجمة  من  الأ�ضاتذة  اأطول متكن  فرات  �ضيخ�ض�س 
الدرا�ضية ب�ضكل متوازن ل ترهق التالميذ، لأنه ما يحدث حاليًا   

هو اإجراء عدة فرو�س يوميًا ل�ضيق الوقت الدرا�ضي.  
و  املنزلية  بواجباته  للقيام  الكاف  الوقت  �ضيجد  التلميذ  اإن   
�ضرائها جاهزة  ال�ضرورية  عو�س  العناية   و مينحها  م�ضاريعه 
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توفر  ل  ملا  و  زمالئه  من  حرفيًا  نقلها  اأو  النرنت  مقاهي  من 
الو�ضيلة داخلها و ي�ضرف ال�ضتاذ على  املدر�ضة امل�ضتقبلية هذه 

متابعة اإجناز هذه البحوث و تاأطري التالميذ.
متابعة  من  ميكننا  م�ضداقية  اأكرث  التقييم  يكون  ال�ضكل  بهذا 
امل�ضتهدفة،  الكفاءات  اكت�ضابهم  مدى  و  التالميذ  لتقدم  جيدة 
ذواتهم،  على  اعتمادًا  اأكرث  اأبناوؤنا  في�ضبح  الغ�س،  مينع  كما 

�ضادقني و ميتازون بالأمانة. 

ع – م : مدير ثانوية:
  اإن مدر�ضة الغد �ضتكون ذات ت�ضيري بيداغوجي ع�ضري و متتلك 
الو�ضائل املادية و الب�ضرية لذلك،  ما �ضي�ضمح لها بالبقاء   يف 
توا�ضل م�ضتمر مع الأ�ضرة و املوؤ�ض�ضات املختلفة بو�ضيلة النرنت.

�ضتكون قاعات الدرا�ضة جمهزة بالو�ضائل التكنولوجيا احلديثة 
كامريات  و  الآيل   العالم  اأجهزة  الإ�ضقاط،  جهاز  مثل  من 
متكن من م�ضايرة املواظبة و �ضري كل الن�ضاطات البيداغوجية. 
الق�ضام فيها غري مكتظة و الطاولت فردية  و تعو�س فيها الكتب 

باللوحات اللكرونية.
املعرفية على  اختبار كفاءاتهم  بعد  ال�ضاتذة  توظيف  يعتمد يف 
بعد  الق�ضم  اإدارة  و  البيداغوجي  التوا�ضل  حتقيق  يف  قدراتهم 

و�ضعهم يف و�ضعية بيداغوجية فعلية.

راأي تلميذ  �صنة اأولى ثانوي:
نحن يف ع�ضر فيه تغيري بلمح الب�ضر لذا يجب اأن يكون هنالك 

تغيري يف موؤ�ض�ضات امل�ضتقبل و كيف ل املدر�ضة؟
يجب اأن يكون هناك تغيري عميق يف مدر�ضة امل�ضتقبل، و ليكون 
اأي  التلميذ  قلب  اإىل  اأقرب  التعليم  يكون  اأن  يجب  ناجحًا  ذلك 
اأن  التطور، يجب  و  البحث  اإىل  ال�ضغري  العامل   يدفع  و  م�ضوقًا 
التعامل  بتقنيات  درارية  على  الإداريون  و  الأ�ضاتذة  فيها  يكون 
مع �ضخ�ضية التلميذ و حالته النف�ضية، كما تتوفر على ن�ضاطات 
ترفيهية و اأخرى تثقيفية مع الهتمام اجلدي باملجال الأخالقي 

و العمل املتقن و املنظم.
فالنجاح غايتنا و العلم �ضالحنا.

راأي مجموعة من اأ�صاتذة التعليم المتو�صط:        
ا�ضالح  عملية  لديناميكية  الأ�ضا�ضي  العامل  هي  املناهج  اإن 
املنظومة الربوية و هي التي ت�ضمن النوعية و النجاح ل�ضيا�ضة 
نظام الربية و التعليم. لذا فاإن مدر�ضة الغد �ضتحدد غايات و 
التلميذ قادرًا على  اأهداف دقيقة تخدم رجل الغد بحيث يكون 

مواجهة العراقيل التي ت�ضادفه يف امليدان.  
التي  العنا�ضر املهمة  الغد �ضركز على  بالتايل فمناهج           
تخدم ملمح التخرج املتنظر من كل طور تعليمي و من  رجل الغد 

و  الدرا�ضي  ال�ضاعي  احلجم  فيها  يراعي  و  تكوينه،  نريد  الذي 
ترك املجال للتلميذ للبحث و مواكبة الع�ضرنة.

املنظومة الربوية اجلديدة تهدف اإىل خلق الرجل العلمي الذي 
العلمية  املواد  معامالت  فاإن  لذا  التكنولوجي،  الع�ضر  �ضيواكب 
الطور  هذا  يف  التكنولوجيا  الربية  و  الطبيعية  العلوم  مثل  من 
اإىل  اأهميتها و مكانتها، بالإ�ضافة  اأكر لت�ضتعيد  خا�ضة �ضتكون 
تخ�ضي�س وقت اأكر حلل التمارين خا�ضة يف مادة الريا�ضيات 
و تتوفر على و �ضائل تعليمية متكن من تقريب املفاهيم املجردة 

من التلميذ  ب�ضكل ملمو�س ، مثل مو�ضوع الهند�ضة يف الف�ضاء.
اخللقية  الناحية  على  يركز  اأن  ال�ضالمية  العلوم  منهاج  على 
النمو  العالية مع  مراعاة  القيم ال�ضالمية  تنمية  و   الربوية  و 
النف�ضي و املعريف للتلميذ، حيث ل ميكنه اأن يفهم بع�س املوا�ضيع 

و ي�ضتوعبها ما مل ي�ضل اإىل الن�ضج املطلوب.
كما �ضركز مدر�ضة امل�ضتقبل على الأعمال التطبيقية و املوجهة 
التي بداأت املنظومة الربوية احلالية يف منحها املكانة املنطوة 
بها، فالتعبري بجميع اأنواعه �ضينمي كفاءات التحكم يف تقنيات 
التوا�ضل و عر�س احلجج و الدفاع عن الراأي و تقبل راأي الأخر 
اأن يكون عليه ال�ضباب اجلزائري يف الغد  ...اإلخ، هذا ما نريد 

القريب.
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