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Abstract 

The use of the Internet for educational purposes has been widespread in the past few decades. 

One of the most important advantages of e-learning is the provision of distance learning, 

which provides multiple advantages compared to traditional learning.  Consequently, many 

educational systems around the world have adopted  e-learning. In the United States of 

America, for example, the number of institutions offering distance learning increased from 

56% in 1997-1998 to more than 90% in 2000-2001.What is more, the number of students 

who chose distance learning doubled in the same period from 1.7 million learners to 3.1 

million. Thus, many educational systems around the world are offering more and more  

distance training courses.  

 This growing interest in e-learning makes us wonder about what kind of benefits 

this type of education offer to both learners and educational institutions.  What are the 

advantages of e-learning? What are the challenges that this type of learning raise? What are 
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the prospects for this type of learning in the Moroccan public school? These are some 

problems the present research aims to examine. 

 

 ملخص البحث 

األكادميية.   عرف األوساط  يف  السيما  األخرية،  العقود  يف  واسعا  انتشارا  التعليمية  لألغراض  اإلنرتنت  استخدام 
ابلتعليم  مقارنة  متعددة  مزااي  عن  أابن  والذي  بعد  عن  التعليم  إمكانية  توفريه  االلكرتوين  التعلم  مميزات  أهم  ومن 

مبخت التعليمية  املؤسسات  من  العديد  جعل  مما  أنواع التقليدي،  من  أساسي  وتوفره كنوع  تتبناه  العامل  بقاع  لف 
اخلدمات اليت تقدمها يف جمال التعلم. يف الوالايت املتحدة األمريكية مثال، ارتفع عدد املؤسسات اليت تقدم التعليم 

، كما تضاعف 2001-2000٪ يف    90إىل أكثر من    1998-1997٪ يف  56عن بعد يف التعليم العام من  
 .3.1مليون متعلم إىل    1.7سنوات من    4قبلني على التعليم عن بعد يف نفس الفرتة أي خالل  عدد الطالب امل 

ملن يرغب   وهكذا فإن العديد من املؤسسات التعليمية عرب العامل أصبحت تعرض دورات تدريبية تُقدم عن بعد 
 يف التعلم. 

عن    نتساءل  جيعلنا  االلكرتوين  ابلتعلم  املتزايد  االهتمام  هذا  املتعلمني إن  من  لكل  يوفرها  اليت  املزااي 
واملؤسسات التعليمية، فما هي مميزات هذا النوع من التعليم؟ وما هي التحدايت اليت يثريها؟ وما هي آفاق هذا 

 النوع من التعلم يف املدرسة العمومية املغربية؟ هذه هي اإلشكاالت اليت يطمح هذا البحث إىل اإلجابة عنها. 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Keywords: Internet-E-learning - Distance learning - Moroccan public school - Digital 

educational means. 

  : املفتاحية  االلكرتوين  الكلمات  بعد    - التعلم  عن  املغربية    –التعليم  العمومية  التعليمية   –املدرسة  الوسائل 
 املوارد الرقمية.  -الرقمية

 مقدمة 
بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل الذي وهبنا العلم نورا هاداي، حنمده ونشكره ونشهد أن ال إله إال هو ونشهد 

 سيدان حممداً صلى هللا عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، أن  
للمعدات   أصبح  وقد  واالتصاالت،  املعلومات  جمال  يف  هائلة  تكنولوجية  ثورة  األخرية  العقود  يف  العامل  يشهد 

اإللكرتونية مكانة كبرية يف حياة اجليل اجلديد الذي اكتسب مهارات فائقة يف جمال التعامل مع كل ما تقدمه من 
جلديدة وهي تتيح هلم احلصول املستمر على ما ال هناية تسهيالت. وكيف ال يُغَرم أبناؤان ابلتقنيات التكنولوجية ا

إن  واإلبداع!  واإلاثرة  ابلتشويق  مليئة  ممتعة  التعلم  حلظات  جيعل  شيق  مريح  أبسلوب  واحملفزات  املعلومات  من  له 
تواجه حتداي صعبا يتمثل   هذا الوضع جيعل النظام التعليمي التقليدي يف ورطة، وذلك ألن املدارس اليوم أصبحت 
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عرفها العصر    يف لقد أصبح .  التعليمجمال تكنولوجيا    يفضرورة التكيف مع املستجدات ومواكبة التحوالت اليت 
التعليمية    لزاما السياسات  وواضعي  املنظرين  أجل على  من  التعليم  يف  املعتمدة  التقليدية  الطرق  يف  النظر  إعادة 

 املستجدات.   مواكبة 
 إشكالية البحث 

تكنولوجيا    عرف  األخرية، السيما يف استخدام  العقود  واسعا يف  انتشارا  تعليمية  ألغراض  املعلوميات 
األوساط األكادميية. ومن أهم مميزات التعلم االلكرتوين توفريه إمكانية التعليم عن بعد والذي أابن عن مزااي متعددة 

عامل تتبناه وتوفره كنوع أساسي مقارنة ابلتعليم التقليدي، مما جعل العديد من املؤسسات التعليمية مبختلف بقاع ال 
عن  نتساءل  جيعلنا  االلكرتوين  ابلتعليم  املتزايد  االهتمام  هذا  التعلم.إن  جمال  يف  تقدمها  اليت  اخلدمات  أنواع  من 
املزااي اليت يوفرها لكل من املتعلمني واملؤسسات التعليمية، وعن مدى إمكانية تبنيه داخل املدرسة العمومية املغربية. 

يزات التعليم االلكرتوين؟ وما هي التحدايت اليت يثريها هذا النوع من التعلم؟ وما هي آفاق تبين هذا فما هي مم
 النوع من التعلم يف املدرسة العمومية املغربية؟ هذه إشكاالت ليطمح هذا البحث إىل اإلجابة عنها.

 منهجية البحث 
اايه وآفاق تبنيه يف املدرسة العمومية املغربية، هتدف هذه الدراسة إىل بيان أمهية التعليم االلكرتوين ومز  

 ومن أجل حتقيق هذا اهلدف جاءت هذه الدراسة مقسمة إىل املباحث التالية: 
 املبحث األول: مفهوم التعليم اإللكرتوين وأنواعه

 املبحث الثاين: مزااي التعليم االلكرتوين وأمهيته
 االلكرتوين املبحث الثالث: حاجيات ومتطلبات التعليم  

 املبحث الرابع: أدوات التعليم االلكرتوين 
 املبحث اخلامس: آفاق تبين التعليم االلكرتوين يف املدرسة العمومية املغربية

 املبحث السادس: معوقات التعليم االلكرتوين يف املدرسة العمومية املغربية
 خامتة: نتائج وتوصيات الدراسة

 اإللكرتويناملبحث األول: التعليم 
 مفهوم التعليم االلكرتوين الفرع األول: 

  ( االلكرتوين  وشبكات E-Learningالتعلم  املعلومات  تقنيات  يستخدم  تعليمي  نظام  هو   )
، 2019احلاسوب يف تدعيم وتوسيع العملية التعليمية من خالل جمموعة من الوسائل منها االنرتنت) بن رحيان، 

املعلومات  (Bin Rayhan, 2019, p 2)(2ص تكنلوجيا  ثورة  عن  نتج  التعليم  من  النوع  وهذا  اليت -. 
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مؤخرا  أصبح نقل وإنتاج واستهالك املعرفة يتم من خالل أساليب وتقنيات تشمل استخدام حيث  -عرفها العامل 
أجهزة وبرامج متطورة يف عمليات التعلم. وذلك بدأً ابستخدام وسائل عرض الكرتونية إللقاء الدروس يف الفصول 

امل بتشييد  وانتهاًء  التعلم،  عمليات  يف  املتعددة  الوسائط  واستخدام  التقليدية  والفصول الدراسية  الذكية  دارس 
االفرتاضية اليت تتيح للمتعلمني احلضور والتفاعل مع حماضرات وندوات تقام يف دول أخرى )قد تكون جد بعيدة(، 

 )(19، ص 2006وذلك من خالل تقنيات االنرتنت والتلفزيون التفاعلي وغريها من وسائل االتصاالت) ابشيوة،
Bashiwa,2006,p 19). 

 التعليم االلكرتوين أنواع الفرع الثاين: 
 ويتنوع التعليم االلكرتوين حبسب مكان وزمان تواجد املعلم واملتعلم، وميكن تصنيفه إىل: 

(: ويعتمد على وجود املتعلم يف مكان بعيد عن مصدر التعلم (Distance Learningالتعلم عن بعد  •
وسائل االتصال والتواصل املتوفرة دورا أساسيا من الناحية اجلغرافية، وهو أحد أساليب التعلم الذي متثل فيه 

 يف التغلب على مشكلة املسافات البعيدة اليت تفصل بني املدرس واملتعلم. 
: وهو منوذج من التعلم يتم فيه دمج اسرتاتيجيات التعلم املباشر (Blended Learning)التعلم املمزوج •

 االلكرتوين عرب االنرتنت، ويسمى أيضا ابلتعلم املدمج. يف الفصول التقليدية مع أدوات التعليم  
: ويطلق على منط التعليم الذي جيمع بني املعلم واملتعلم (Synchronous Learning)التعلم املتزامن  •

يف نفس الوقت،ويتم ابستخدام بعض األساليب مثل احملادثة الشفوية أو النصيةاملباشرة أو املؤمترات الصوتية 
 فيديو... أو مؤمترات ال 

: وهو منط تعليم غري تزامين يتم فيه التواصل بني  (Asynchronous Learning)التعلم غري املتزامن  •
أو  االجتماعية  الشبكات  أو  التعليمية  املنتدايت  أو  االلكرتوين  الربيد  عرب  مباشر  غري  بشكل  واملتعلم  املعلم 

 ( Younes, 2017, p. 29) (29، ص 2017يونس،   (املوسوعات اخلاصة..
املتنقل • الالسلكية (Mobile Learning)التعلم  األجهزة  استخدام  عرب  التعلم  من  النوع  هذا  ويتم   :

احملمولة مثل اهلواتف النقالة واهلواتف الذكية واللوحات االلكرتونية، فيتوصل املتعلم ابحملتوى التعليمي من أي 
 .(Bin Rayhan, 2019, p15 )(15، ص 2019مكان ويف أي وقت )بن رحيان،

 مكوانت التعليم االلكرتوين الفرع الثالث: 
 للتعليم اإللكرتوين بيئة حمددة تتميز ابملكوانت التالية: 

ويتم إعداد احملتوى التعليمي يف هذا النمط من التعليم ابالعتماد على مواد إلكرتونية تكون احملتوى املعريف:   •
إما مكتوبة أو مسموعة أو مسموعة مصورة. ويهدف احملتوى التعليمي إىل جعل املتعلم يصل إىل مستوى من 
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إللكرتوين بتوظيف وسائل التحصيل واإلجناز ملعارف وتطبيقات يف جمال علمي معني. ويتميز احملتوى املعريف ا
متعددة إلثراء احملتوى وحتقيق عناصر اجلذب والتشويق وزايدة التفاعل مع احملتوى،إضافة إىل مالئمة احملتوى 
التعليمي خلصائص املتعلم. وتُتيح طبيعة التعليم اإللكرتوين مرونة كبرية يف جمال تقومي مضامني احملتوى املعريف 

 ار أبقل اجلهود والتكاليف. وإدخال تعديالت عليه ابستمر 
يتمثل دور املعلم يف التعليم اإللكرتوين يف تبسيط احملتوى التعليمي وإرشاد وتوجيه املتعلم. املعلم أو املدرب: •

وجيب أن يكون للمعلم خربة يف تصميم الربامج التعليمية إلكرتونيا لكي يستطيع إعداد احملتوى التعليمي مبا 
كرتونية ومتطلباهتا إضافة إىل بناء االختبارات اإللكرتونية من أجل تقييم املتعلمني. يتفق مع خصائص البيئة اإلل

وقد يعمل املعلم من داخل مؤسسة تعليمية أو من منزله، وغالبا ال يرتبط بوقت حمدد للعمل. ويكون تعامله 
، 2005فرج،  (           مع املؤسسة التعليمية حبسب املقررات اليت يشرف عليها وعدد الطالب املسجلني لديه  

 ,p20)   ( Faraj ,2005 (   20ص
 املستفيد من العملية التعليمية وجيب أن تكون له معرفة ابلتقنيات احلديثة وكيفية التعامل مع الكمبيوتراملتعلم:   •

واالنرتنت. وطبيعة التعليم اإللكرتوين جتعل املتعلمني أكثر قدرة على اكتساب مهارات التعلم الذايت والقدرة 
املشكالت حل  وعيا  على  أكثر  جيعلهم  مما  واختياراهتم  تعليمهم  مسؤولية  يتحملون  ألهنم  قدراهتم  وتنظيم 

 جبوانب قوهتم وضعفهم. 
تعليم إلكرتوين  وسيط االتصال:  • يوجد  فبدوهنا ال  االنرتنت،  بشبكة  املرتبطة  اآللية  احلواسيب    (واملتمثل يف 

  (Bourqabi, 2009,p 205 )(205، ص2009 بورقيب ،
 وخيتص هذا املكون بقياس حتصيل املتعلمني وتقومي العملية التعليمية وبيئة التعلم. التقييم:   •

ويقوم إبدارة التعلم اإللكرتوين خالل القبول والتسجيل وإدارة االختبارات، والعمل على الطاقم الفين واإلداري:  
     (Bourqabi, 2009,p 205) (205، ص2009 بورقيب ، ( مساعدة كل من املدرس واملتعلم

 خصائص التعليم االلكرتوين الفرع الرابع: 
 نذكر منها:   خيتص التعلم االلكرتوين ابحلاجة إىل توفر جمموعة من الشروط 

قبل  - أ جيد  بشكل  استخدامها  على كيفية  والتدرب  اجلديدة  التكنولوجية  املستحداثت  مع  التعامل  ضرورة 
 استخدامها كوسائل تعليمية. 

 اإلعداد الدقيق املسبق لتحديد عناصر التفاعل التعليمي ومصادر التعلم وسبل احلصول عليها.   - ب
 توفر كل من املعلم واملتعلم على مهارات خاصة وتنميتها لديهم.   - ت
 توفري إمكانيات تقنية خاصة يف بيئة التعلم وبناء شبكة اتصاالت ذات كفاءة وجودة عالية.   - ث
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 اإللكرتوين وأمهيته  مزااي التعليماملبحث الثاين: 
حمتوى   حيث  ومن  واجلوهر،  املضمون  حيث  من  التقليدي  التعليم  عن  اإللكرتوين  التعليم  خيتلف  ال 

األساليب  مستوى  على  يظهر  بينهما  االختالف  لكن  التقوميية.  واألنشطة  التعليمية  واألنشطة  الدراسي،  املنهاج 
 مية ويف طرق االتصال بني املعلم واملتعلم.والوسائل املستعملة يف العملية التعلي

 ويتميز التعليم االلكرتوين عن التعليم التقليدي مبا يلي:  
على مستوى أساليب التعليم، فإن التعليم االلكرتوين يوظف تقنيات حديثة ويعتمد وسائط وعروض  •

التكنولوجية إال اندرا، كما أن االتصال بني من خالل صفحات الويب. أما التعليم التقليدي فال يوظف الوسائل  
 أطراف العملية التعليمية يتم فيه وجها لوجه. 

على مستوى التواصل بني أطراف العملية التعليمية، يعتمد التعليم التقليدي على االتصال وجها لوجه  •
وهكذا الدراسي.  الفصل  داخل  الفعلي  الوجود  إطار  يف  واملتعلم  املعلم  التواصل بني  الدراسية   فإن  ابحلصة  مقيد 

حيث يقوم فقط بعض املتعلمني بطرح أسئلة على املعلم ألن وقت احلصة ال يتسع لالستماع جلميع الطالب. أما 
التعلم اإللكرتوين فيتميز حبرية التواصل مع املعلم يف أي وقت عن طريق وسائل خمتلفة مثل الربيد اإللكرتوين وغرف 

 . (Younes, 2017, p16()16ص   ،2017يونس،   (احملادثة وغريمها 
البنية   • جتهيز  إىل  تطبيقه  من  األوىل  املراحل  يف  اإللكرتوين  التعليم  حيتاج  التعلم،  تكلفة  مستوى  على 

بعد  ملحوظ  بشكل  تنقص  املادية  التكاليف  هذه  أن  إال  واالتصاالت،  الربامج  وتصميم  األجهزة  وتوفري  التحتية 
أقل ك فيصري  األساسية  التجهيزات  عدة استقرار  يوفر  اإللكرتوين  التعليم  ألن  وذلك  التقليدي.  التعليم  من  لفة 

دراسية  وقاعات  تعليمية  مؤسسات  بناء  إىل  التقليدي كاحلاجة  التعليمي  النظام  يف  جتنبها  ميكن  ال  تكاليف 
 مبواصفات خاصة، إضافة إىل تكاليف أجرة املعلمني ونقلهم وسكنهم... 

على مستوى مكان وزمان التعلم، يتميز التعليم االلكرتوين عن التعليم التقليدي بكونه متاح سائر اليوم  •
إذ  املتعلم مبرونة كبرية  الزمان واملكان. وهكذا يتمتع  ظروف  وطيلة أايم األسبوع وأايم العطل، وال يعيق استمراره 

 ,Al-Khaldi) ( 245، ص 2008الدي، اخل   (يستطيع التحصيل يف أي وقت شاء ومن أي مكان كان فيه
2008,p245) .بينما يتحتم على املتعلم يف التعليم التقليدي التقيد بوقت حمدد والتواجد مبكان معني. 

على مستوى املناهج واملقررات، تتميز برامج التعليم اإللكرتوين مقارنة ابملقررات التقليدية مبرونة كبرية  •
اإلثراء   إمكانية  خيص  االلكرتوينفيما  التعليم  ألن  وذلك  التعليمية  واملراجعة.  للربامج  حتديث  عمل  إمكانية  يتيح 

والدروس بكل سهولة، وبدون تكاليف، وال حيتاج األمر إىل االنتظار إىل ما بعد النشر أو الطباعة كما هو احلال 
 (Malik , 2017, p 12)(12، ص 2017خلصان،     (يف التعليم التقليدي
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مستوى ال • الضروري  وسائل التعليمية، ال حيتاج التعلم االلكرتوينعلى  إىل قاعات دراسية، وليس من 
توفري أجهزة احلاسوب يف املؤسسة التعليمية إذ ميكن للمتعلم استخدامه من البيت واالطالع على املادة التعليمية 

 ابستمرار.
 من الرتكيز على املعلم وقدراته،  يتمركز التعليم اإللكرتوين بشكل أساسي على املتعلم واحتياجاته بدال  •

يناسبهم وما  املتعلمني  مستوى  حبسب  العلمية  املادة  حتوير  إمكانية  يتيح   Bielawski and)   وهكذا 
Metcalf, 2003,p 17)   أو السمعي  األسلوب  يناسبه  من  ومنهم  املرئي،  األسلوب  يناسبه  من  ،فمنهم 

مراعاة - مقارنة ابلتعليم التقليدي-التعليم اإللكرتوين  األسلوب العملي وهكذا. فمن أهم مميزات   إاتحته إمكانية 
الفروق الفردية بني املتعلمني وتقدمي املعلومات يف أشكال متنوعة تناسب قدراهتم املختلفة. كما أن املتعلم يكون 

لضغوطات النفسية أكثر تفاعال يف التعليم اإللكرتوين منه يف قاعات الدرس التقليدية، ألنه يتخلص من بعض ا
 كالقلق واخلوف واخلجل فيصري أكثر جرأة يف املشاركة والتعبري عن أفكاره. 

على مستوى املادة العلمية املدرسة، يعتمد التعليم التقليدي غالبا يف تقدمي احملتوى التعليمي للمتعلم  •
م على هيئة نصوص حتريرية مع بعض الص ور. أما التعليم اإللكرتوين على كتاب مطبوع حيتوي معارف حمدودة تُقدَّ

فإنه يتيح فرصة كبرية للتعرف على مصادر متنوعة من املعلومات أبشكال خمتلفة جتعل احملتوى العلمي أكثر إاثرة 
ورسومات  فيديو  ولقطات  ومتحركة  اثبتة  وصور  حتريرية  نصوص  هيئة  يف  احملتوى  هذا  تقدمي  ويتم  للمتعلمني، 

 رتوين مرئي.وخمططات كل ذلك يف هيئة مقرر إلك 
التعليمية.  • العملية  تسيري  يف  مرونة كبرية  اإللكرتوين  التعليم  يتيح  اإلداري،  التسيري  مستوى  على 

األمر  يتم  بينما  التقليدي  التعليم  يف  مباشرة  بشرية  بطريقة  يتم  الشهادات  واستصدار  واملتابعة  واإلدارة  فالتسجيل 
عن بعد يف التعليم اإللكرتوين.   عدد املتعلمني يف النظام التقليدي جد حمدود ال ميكنه بطريقة إلكرتونية  كما أن 

من  حمددة  غري  أعداد  بتكوين  اإللكرتوين  التعليم  يسمح  حني  يف  والتجهيزات،  التحتية  البنية  تستوعبه  ما  جتاوز 
العامل من كل أحناء  ص2017يونس،    (    املتعلمني   ،16)  ( Younes, 2017, p16) التعليم أن  . كما 

اإللكرتوين يوفر إمكانية حتليل نتائج االختبارات ووضع إحصائيات مما يسهل عملية املتابعة والتقومي على اإلدارة 
 الرتبوية واملسريين. 

يف   فعكفوا  إن هذه املزااي اليت يوفرها التعليم اإللكرتوين أدت إىل تزايد االهتمام به يف أوساط الباحثني الرتبويني، 
األخرية على دراسته والتفكري يف سبل تنزيله كنوع من أنواع التعليم الفعال يف اجملتمعات املعاصرة. وقد السنوات  

خُلَصت الكثري من األحباث إىل أن للتعلم اإللكرتوين الفعَّال نتائج واعدة يف تطوير املسرية التعليمية، وأكدت أن 
 جيابيا. البيئة التعليمية الثرية تكنولوجيا تُ ْثِمر مردودا إ
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وإعدادها   توفريها  من  البد  وإدارية  تقنية  وشروط  خاصة  متطلبات  اجلديد  التعليمي  األسلوب  هلذا  أن  شك  وال 
حىت تتم االستفادة منه كنظام تعليمي حيقق نتائج جيدة يف جمال الرتبية والتعليم. فيما يلي ننتقل إىل احلديث عن 

 ومتطلبات التعليم اإللكرتوين.  مكوانت
 اإللكرتوين لثالث: حاجيات ومتطلبات التعلماملبحث ا

 الفرع األول: البنية التحتية ألنظمة التعليم اإللكرتوين
تتكون البنية التحتية للتعلم اإللكرتوين من جمموعة من الوسائط اإللكرتونية والتكنولوجيا املساندة اليت متكن مشغل  

النظام من توفري أي حمتوى إلكرتوين تعليمي وتوصيله للمتعلم بسرعة وكفاءة عالية. وهكذا فلوضع بنية حتتية قادرة 
وسائط اإللكرتونية، ويدخل فيها احلواسيب املتصلة بشبكة اإلنرتنت على نقل املعلومات البد بدايًة من توفري ال

 واألنظمة الصوتية وشاشات العرض... وميكن حتديد املتطلبات الالزمة إلجناز بنية حتتية فعالة يف: 
ت طاقم فين مؤهل قادر على ضمان تشغيل نظام التعليم اإللكرتوين مع األخذ بعني االعتبار ضرورة مراعاة املواصفا •

 العاملية. 
 هيكل إداري وتنظيمي يعمل على تسيري هذا النظام التعليمي احلدث. •
 موارد مالية قادرة على تغطية التكلفة العامة لتشغيل هذا النظام وصيانته.  •

القوانني   –إىل جانب ما ذكرانه من بنية حتتية  -وجتدر اإلشارة هنا إىل أن من الشروط األساسية اليت جيب توفريها   
اليت تنظم العمل وحتمي مجيع األطراف، وخاصة محاية امللكية الفردية لألساتذة ضد القرصنة واليت أصبحت منتشرة 

 . (Bourqabi, 2009,p 207)   (207، ص 2009 بورقيب ،   (بشكل كبري على شبكات اإلنرتنت
 الفرع الثاين: املادة العلمية املَُعدَّة إلكرتونيا 

يعترب تصميم املادة التعليمية علما يف حد ذاته، وهو حقل من الدراسة والبحث يتعلق بوصف املبادئ  
املدرسي واملناهج  التعليمية  الربامج  إعداد  بكيفية  املتعلقة  العملية  واإلجراءات  والدروس النظرية  الرتبوية  واملشاريع  ة 

 التعليمية العملية بشكل حيقق األهداف التعليمية املرسومة. 
التعليمية  العملية  عناصر  وتنظيم  ختطيط  بطرق  إلكرتونيا  التعليمية  املادة  تصميم  اختيار   ؛ ويتعلق  من 

بيانية   سائل  أو  مسموعة،  ومرئية  مسموعة  وسائل  ابستعمال  وتنفيذها  وتنظيمها  وتقومي املادة  متحركة،  أو  اثبتة 
 تكاملها وترابطها مع حماولة إخراجها أبسلوب شيق وممتع حيفز الطالب ويشجعه. 

إن هذا التصميم للمادة العلمية يتطلب التخطيط والتنظيم، وجيب أن يكون املصمم مِلّماً مبستجدات  
 ة تصميم املواقع والصفحات اإللكرتونية.جمال الرتبية من نظرايت علم النفس إضافة إىل اإلملام بطرق العرض وبكيفي
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معه،   والتواصل  االتصال  وكيفية  أعدها  الذي  ابألستاذ  اخلاصة  املعلومات  مجيع  عادة  اإللكرتونية  املادة  وتتضمن 
بعض  توجد  أن  ميكن  فيها، كما  والتوسع  املادة  لفهم  املتعلم  هبا  يستعني  اليت  اإللكرتونية  واملواقع  املراجع  وبعض 

الذا  االختبار  على  تساعد  اليت  التقوميية  ،   (يتاالختبارات  ص2009 بورقيب   ،210  )(Bourqabi, 
2009,p 210) . 

 اإللكرتوين  املبحث الرابع: أدوات التعليم
واملعلم   املتعلم  بني  تفاعل  إحداث  يف  ُتسَتخدم  اليت  األدوات  تلك  اإللكرتوين  التعليم  أبدوات  يُقصد 

 :أثناء العملية التعليمية. ميكن تصنيف هذه األدوات إىل نوعني
 أدوات التعليم اإللكرتوين املتزامنالفرع األول: 

وهي األدوات اليت يتم من خالهلا نقل املعلومات والدروس واالمتحاانت بني املعلم واملتعلم يف نفس الوقت الفعلي 
 لتدريس املادة، ويدخل فيها: 

 ( Chatاحملادثة ) •
األطراف  يتبادل  حيث  الغري،  املتزامن مع  التواصل  الغرض  هلذا  معدة خصيصا  برامج  خالل  من  األداة  هذه  تتيح 

احلقيقي الوقت  نفس  يف  صوات  أو  جمال (Clark and Mayer, 2008, p 260)عربها كتابة  ويف   .
هذه األداة بتقدمي التغذية   التعليم ميكن ألطراف العملية التعليمية اللقاء عرب احملادثة يف نفس الوقت، وتسمح

الراجعة بشكل فوري وبدون انتظار. وهكذا ميكن للمتعلم طرح أسئلة على املعلم خالل احلصة الدراسية نفسها 
 وتلقي اإلجابة عنها، كما ميكن للمعلم تقومي استيعاب املتعلم ودعمه بشكل متزامن للعملية التعليمة. 

أي مركز أو مؤسسة تعليمية إىل أي مكان يف العامل يف وقت حمدد، وتسمح هذه األداة كذلك ببث حماضرات من  
واستضافة خرباء ومتخصصني لإلجابة على استفسارات املتعلمني من خالل قنوات خاصة جبانب غرف النقاش 

 املتاحة على شبكة االنرتنت. 
 املؤمترات التفاعلية  •

ا لربط  االنرتنت  شبكة  استخدام  على  تعتمد  إلكرتونية  تقنية  وقد هي  املستقبلني.  من  وعدد  حماضر  بني  لتواصل 
(. Video Conferences(، أو ابلصوت والصورة )Audio Conferencesيكون املؤمتر صوتيا )

أبسئلة  التوجه إليه  ميكنهم  رؤيته، كما  أو  املتحدث  مساع  املتعلمني  املؤمترات من  هذه  حيضر  من  ويستطيع كل 
 (Al-Ahmari, 2015, p41 )(41، ص  2015ألمحري،  واستفسارات أو مناقشته والتحاور معه) ا

 (White Boardاللوح األبيض ) •
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عبارة عن سبورة شبيهة ابلسبورة التقليدية، وقد أصبحت هذه الوسيلة من األدوات الشائعة يف التعليم اإللكرتوين 
نقلها   ييتم  أو كتاابت  رسومات  خالل  من  العلمية  املادة  شرح  يف  املعلم  يعتمدها  هذه حيث  وتتيح  للمتعلم. 

أو  التمارين  بعض  حل  حماولتهم  خالل  بينهم  التشاركي  التعلم  تسهل  أهنا  املتعلمني، كما  بني  التفاعل  األداة 
 األسئلة ألن كل ما يكتبه أحدهم ميكن أن يراه اآلخرون ويعلقوا عليه أو يعدلوه. 

لطابع البصري، كالرسومات البيانية واجلداول الرقمية ويعترب اللوح األبيض أداة فعالة يف مناقشة املواد التعليمية ذات ا
 .(Horton, 2003, p 230 )والتصميمات املعمارية واألعمال الفنية

 أدوات التعليم اإللكرتوين غري املتزامنالفرع الثاين: 
وهي تلك األدوات اليت تسمح ابلتواصل غري املباشر، أي أهنا ال تتطلب تواجد املعلم واملتعلم على شبكة االتصال 

 يف نفس الوقت. ونذكر منها: 
 ( E-mailالربيد اإللكرتوين ) •

دام، وتوفري وهي األداة األكثر شيوعا يف نظام التعلم اإللكرتوين نظرا ملا تتمتع به من مزااي تتمثل يف سهولة االستخ
 إمكانية تبادل املعلومات بني املعلم واملتعلم أو بني املتعلمني بشكل بسيط.

ومع أن هذه األداة ال توفر التفاعل املتزامن نظرا لوجود فروق زمنية بني إرسال الرسالة واستقباهلا والرد عليها، فإهنا 
الت يفضلون  الناس  من  العديد  جتعل  اليت  املزااي  من  العديد  وأمههاتتيح  عربها،  الرسائل،  واصل  تبادل  سرعة 

الوقت  يف  العامل  من  خمتلفة  األفراد يف أماكن  العديد من  إىل  واحدة  رسالة  وإمكانية إرسال  التكلفة،  واخنفاض 
ميكنه   الكمبيوتر  استعمال  يستطيع  من  فكل  الناس،  ألغلب  مألوفا  يعترب  األداة  هذه  استعمال  أن  ذاته. كما 

ا الربيد  عرب  إلكرتوينالتواصل  عنوان  لديهم  اليوم  للتكنولوجيا  املستعملني  وأغلب   ,Horton)إللكرتوين، 
2003, p 230). 

مقاطع  أو  الصوتية  املقاطع  أو  ابلربيد كالكتب  إضافية  ملفات  ربط  إمكانية  االلكرتوين  الربيد  عرب  التواصل  ويتيح 
بقراءة   للمتعلم  السماح  إىل  إضافة  صور...  أو  يناسبهالفيديو  الذي  الوقت  يف  عليها  والرد  يونس،   (الرسالة 

 . (Younes, 2017, p30 )(30، ص 2017
 ( Web Pagesالصفحات التعليمية على االنرتنت ) •

تبادل  للمتعلم  ميكن  للمتعلمني. كما  وتقدميها  املعارف  عرض  يف  العنكبوتية  الشبكة  صفحات  استخدام  ميكن 
وينجز  املؤسسة  موقع  إىل  املتعلم  يدخل  التعليمية، كأن  واملؤسسات  املعلم  مع  الصفحات  هذه  على  رسائل 

امللفات اليت وضعها معلمه رهن إشارته التقوميات اليت ُكلِّف هبا ويرسلها، أو يطلع على بعض مقاطع الفيديو أو  
 يف الصفحة. 
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 وميكن تقسيم هذه الصفحات حبسب كوهنا تفاعلية أو ال إىل نوعني: 
(: وهي صفحات ال ميكن التفاعل معها، وإمنا يكتفي Static Web Pagesصفحات الويب الساكنة )  -

سوى االطالع. فهي صفحات يف اجتاه واحد املتعلم بقراءة التعليمات واحملتوى غري النشط الذي ال حيتاج منه  
 من املعلم إىل املتعلم، أو من املتعلم إىل املعلم.

-  ( التفاعلية  الويب  الصفحات Interactive Web Pagesصفحات  النوع من  هذا  تصميم  ويسمح   :)
العلم املادة  يف  الرأي  إبداء  أو  املساعدة  طلب  أو  أسئلتها  عن  اإلجابة  طريق  حمتواها  مع  وطريقة ابلتفاعل  ية 

 .(Al-Ahmari, 2015, p44 )(44، ص  2015عرضها)األمحري،  
 (: CDاألقراص املدجمة ) •

للرجوع  املتعلمني  أجهزة  على  وحتميلها  التعليمية  املواد  أو  الدراسية  املناهج  جتهيز  فيها  يتم  أقراص  عن  عبارة  وهي 
ض عدد هائل من الكتب واملراجع يف إليها وقت احلاجة. وتتيح هذه األداة عرض أفالم الفيديو التعليمية وعر 

التقليدية التعلم  ألساليب  مكملة  صورة  التعليم  من  النمط  هذا  ويعترب  اجملاالت.  ، 2017يونس،    (كافة 
 .(Younes, 2017, p38 )(38ص

 املبحث اخلامس: آفاق تبين التعليم اإللكرتوين يف املدرسة العمومية املغربية
كبي  ر من طرف  ابهتم  ام والتكوي  ن الرتبي  ة منظوم  ة ف  ي واالتص  ال اإلع  الم تكنولوجي  ات إدم  اج حظ  ي 

سعيا للتعليم"  الوطين  امليثاق  يف  ابملغرب،جاء  التعليمي  القطاع  على   للموارد األمثل التوظيف لتحقيق القائمني 
 لإلعالم اجلديدة التكنولوجيات على االعتماد ي تم ةاحلديث  التكنولوجي ات من ممكن  ة فائدة أكب  ر وجللب الرتبوية

والتكوين، املستمر" التكوين جمال يف وخاصة واالتصال للرتبية  املغريب  الوطين   Moroccan) )امليثاق 
National Charter for Education and Training, 1999, p 18) 

 وأكد امليثاق الوطين على أن استثمار التكنولوجيات يف املنظومة التعليمية املغربية سيستمر يف اجملاالت اآلتية: 
 ابلنظر لبعد املستهدفني وعزلتهم.  معاجلة بعض حاالت صعوبة التمدرس والتكوين املستمر •
 الستعانة ابلتعليم عن بعد يف مستوى اإلعدادي والثانوي يف املناطق املعزولة. ا •
وبنوك املعطيات، وشبكات التواصل مما   • السعي إىل حتقيق تكافؤ الفرص، ابالستفادة من مصادر املعلومات، 

املرجعية)امل والواثئق  للخزاانت  املتساوي  غري  والتوزيع  الندرة  مشكلة  حل  يف  تكلفة،  أبقل  الوطين يسهم،  يثاق 
والتكوين،   للرتبية  بند  1999املغريب   ،119)(Moroccan National Charter for 

Education and Training, 1999, Item NO 119). 
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 صيفي  ة مدرس  ة  2000نظم  ت سنة   الرتب  وي، طاقمه  ا تكوي  ن بض  رورة الوطني  ة الرتبي  ة ووعي  ا م  نوزارة 
 مدرس.   700اإلعالميات لفائدة  ف  ي املس  تمر للتكوي  ن

خطااب   صاح  ب ، ألق  ى2001أبري  ل    23وف  ي    السادس   املناظ  رة انعق  اد مبناسبة –اجلالل  ة حممد 
 املدرس  ة م  ن تعليمي  ة مؤسس  ة أمر فيه أبن يكون: " ل  كل -واملعرف  ة  اإلعالم جمتم  ع  ف  ي املغ  رب إلدم  اج الوطني  ة

 امل  وارد مراك  ز إنش  اء ينبغ  ي اآلج  ال". وقال جاللته أيضا: "كم  ا أق  رب ف  ي الوس  ائط متع  دد مرك  ز جلامع  ةا إل  ى
ب  أن  اقتناع  ا واملتلقي  ن املتعلمي  ن كاف  ة إش  ارة ره  ن وجعله  ا املتفاعل  ة الرتبوي  ة واحملتوي  ات امل  وارد إلنت  اج من  ا 

 تكنولوجي ا اإلعالم تش  كل راف  دا قوي  ا م  ن رواف  د التعلي  م والتعلي  م الذات  ي والتحصي  ل والتثقي  ف".
تكنولوجي  ا   إدم  اج  أجل  من  املغربية  الدولة  مؤسسات  هبا  قامت  اليت  اجملهودات  أهم  نبني  يلي  وفيما 

 والتكوي  ن. اإلع  الم واالتص  ال ف  ي منظوم  ة الرتبي  ة  
 GENIEبرانمج "جيين"الفرع األول: 

افتتاح ه  ذا املش  روع الضخ  م، ال  ذي أك  د علي  ه جاللة امللك ابنطالق  مش  روع   ،مت2005خالل سنة   
"جين  ي". ويهدف هذا املشروع إل  ى تعمي  م تكنولوجي  ا اإلعالم واالتص  ال ف  ي  جم  ال التعلي  م، وحتدي  د االس  رتاتيجية 

الرقمي  ة وتطوي  ر االس  تعماالت واإلش  راف، وف  ق رؤي  ة استش  رافية    واأله  داف والبني  ات التحتي  ة والتكوي  ن وامل  وارد
مؤسسة تعليمية ابلقاعات املتعددة   2063جتهيز    2008- 2006. ومت يف املرحلة املمتدة بني  2025ف  ي أف  ق  

 الوسائط، توزعت على األسالك التعليمية كما يلي: 
 مدرسة ابتدائية  1053 -
 اثنوية إعدادية   521 -
 Report of the Supreme )(  97، ص  2013اثنوية أتهيلية)تقرير اجمللس األعلى للحساابت،    395 -

Council of Accounts, 2013, p97) 
 ألف مدرس تكوينا عاما يف املعلوميات.  50كما مت يف هذه الفرتة تكوين 

ُحدَِّد هلا هدف يتمثل يف إدماج تكنولوجيا ،  2012إىل    2009أما املرحلة الثانية من برانمج "جيين" واملمتدة من  
اإلعالم واالتصال يف املدرسة بصفت  ه مس  عى ينبغ  ي ل  ه أن جيس  د االبت  كار والتجدي  د ف  ي البيداغوجي  ا، وحتس  ني 

توجيه   جلنة  جلأت  التجهيزات،  استعمال  صعوبة  تطرحها  اليت  اإلكراهات  فأمام  التعل  م.  وأش  كال  برانمج التعلي  م 
العمومي   التعليم  مؤسسات  على  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  الثانية    –تعميم  املرحلة  جتربة   –يف  إجراء  إىل 

املدارس  يف  احلواسيب  من  حمدود  بعدد  التدريس  قاعات  جتهيز  أو  الوسائط،  متعددة  عرابت  إدخال  يف  تكمن 
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سنة   وخالل  النموذجية.  تع  2010االبتدائية  إىل  اللجنة  على كافة عمدت  الوسائط  متعددة  احلقائب  ميم 
 املؤسسات التعليمية قصد متكينها من استغالل املوارد الرقمية يف عملية التعلم. 

 حقق برانمج "جيين" جمموعة من اإلجنازات منها:  2013وبنهاية سنة  
مستوى التجهيزات: تتوفر   - ز )طقم متعدد ابملائة من املؤسسات الدراسية على احلد األدىن من التجهي  87على 

 ابملائة منها تتوفر ابإلضافة إىل ذلك على قاعة متعددة الوسائط مرتبطة ابإلنرتنت.  38الوسائط(، و
تكوين   - مت  التكوين:  مستوى  وإحداث    900على  رئيسي،  األكادمييات 148مكون  جمموع  يف  تكوينيا  مركزا 

تكوينية   وحدات  أربع  إجناز  مت  اجلهوية. كما  واملراكز  للمدرسني واملندوبيات  املهنية  املمارسة  تطوير  أجل  من 
 واملفتشني ومسؤويل املؤسسات.

ابملائة من املوارد الرقمية املالئمة للربامج الدراسية الوطنية. كما مت توزيع   80على مستوى املوارد الرقمية: مت اقتناء   -
مكان املدرسني تنزيلها ابستعمال حامالت الكرتونية تتضمن تلك املوارد البيداغوجية على املؤسسات التعليمية، وإب 

وهي:  االستعمال  ذلك  لتسهيل  خاصة  بوابة  إحداث  مت  وقد  مؤسسة.  لكل  خمصص  ولوج  واسم  ولوج  شفرة 
www.taalimtice.ma  الدراسية. . وتوفر هذه البوابة املوارد الرقمية املصنفة وفقا للمناهج واألسالك واملواد 

تنظيم   - مت  االستعماالت:  تطوير  مستوى  والبيئي،    200على  واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس  قرب)تقرير  ورشة 
ص  2014  ،32 )(Report of the Economic, Social and Environmental 

Council, 2014, p 32) 
 أما املرحلة الثالثة لربانمج "جيين" فقد مت فيها حتقيق ما يلي: 

 املوجهة للدعم الدراسي والتعلم اإللكرتوين.   (soutiensco.men.gov.ma)وابة اإللكرتونية  إحداث الب -
نسبة   - بلوغ  أجل  من  احلديثة  ابلوسائل  التعليمية  املؤسسات  جتهيز  استكمال  على  أفق   100العمل  يف  ابملائة 

-2019التعليم للفرتة ما بني  . وهكذا مت وضع برانمج عمل إلدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  2021
 7000، إضافة إىل جتهيز  2018والذي يهدف خصوصا إىل جتهيز مجيع املؤسسات احملصاة إىل غاية    2021

 مؤسسة فرعية مع ربطها بشبكة األنرتنيت.
 مؤسسة حباسوب ومسالط يف كل قاعة  36إطالق برانمج منوذجي يهم جتهيز   -

- (http://www.taalimtice.ma/Revue-de-press/2698) 

 
 

http://www.taalimtice.ma/
http://www.taalimtice.ma/Revue-de-press/2698
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 املضامني الرقميةالفرع الثاين: 
الرقمية    للموارد  الوطين  املخترب  املغربية  التعليم  وزارة  سنة    LNRNأحدث  شتنرب  ، 2009يف 

وتتمحور املهام الرئيسية للمخترب حول اقتناء وإنتاج املضامني الرقمية. كما عهدت إليه بعض األنشطة التكميلية 
الرقمية سواء اليت مت اقتناؤها أو توطينها مثل املساعدة على التأطري واليقظة الرقمية، وكذا العمل على نشر املوارد 

املنظومة  على  أثر  له  يظهر  ال  ويكاد  ضعيفا  الزال  الرقمية  احملتوايت  من  الوطين  اإلنتاج  أن  إنتاجها.ويالحظ  أو 
الرتبوية. وذلك ألن أغلب املوارد الرقمية البيداغوجية يتم استريادها، مما يطرح إشكال مدى مالءمتها للحاجيات 

والبيئي،  الوطنية) واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس   Report of the Economic, Social)(38، ص  2014تقرير 

and Environmental Council, 2014, p 38) 
"مسار"،   نظام  تفعيل  على  الوزارة  عملت  املدرسي  النظام  تدبري  يف  احلكامة  مبدأ  إرساء  أجل  ومن 

والذي يوفر قاعدة معطيات وطنية شاملة متكن من التتبع الفردي للمسار الدراسي للمتعلمني ومواكبة جمهوداهتم  
 وحتصيلهم الدراسي. 

والبحث العلمي أوصى يف تقريره "رؤية اسرتاتيجية  ونشري هنا إىل أن اجمللس األعلى للرتبية والتكوين   
 " بضرورة االهتمام إبنتاج املوارد الرقمية من خالل: 2030-2015لإلصالح 

التعليمية  - واملوارد  املضامني  وإنتاج  البيداغوجية،  واإلعالميات  الرتبوية  الربجميات  يف  خمتصني  تكوين  على  العمل 
 الرقمية.

 متخصصة يف إنتاج احلوامل الرتبوية الرقمية.حتفيز الشباب على خلق مقاوالت  -
إحداث مراكز للموارد الرقمية على املستوى اجلهوي واحمللي، وكذا خمتربات لالبتكار وإنتاج هذه املوارد، وتكوين  -

 The Supreme)(  59، ص2030-2015اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي،  (خمتصني يف هذا اجملال.

council for Education, Training and Scientific Research, 2015-2030, p59) 
 الفرع الثالث: شبكة االتصال والبنية التحتية

 87حتقيق جمموعة من اإلجنازات يدخل فيها توفر    2013رأينا أن برانمج "جيين"استطاع بنهاية سنة   
ال من  األدىن  احلد  على  الدراسية  املؤسسات  من  وابملائة  الوسائط(،  متعدد  )طقم  تتوفر   38تجهيز  منها  ابملائة 

واالجتماعي والبيئي،   على قاعة متعددة الوسائط مرتبطة ابإلنرتنت)تقرير اجمللس االقتصادي  ابإلضافة إىل ذلك 
 .(Report of the Economic, Social and Environmental Council, 2014, p 32)( 32، ص 2014

يكون  يكاد  االنرتنت  إىل خدمة  والولوج  ببلدان  واسعا  تقدما  عرف مؤخرا  االنرتنت  شبكة  عرب  التواصل  كما أن 
، واملناطق القليلة الغري مشمولة بتغطية االنرتنت سائرة اليوم 3Gمضموان يف كل مكان خصوصا من خالل تقنية  

 يف طريق الربط. 
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اإللك  التعليم  أن  إىل  هنا  نشري  أن  البد  مبواصفات ولكن  هواتف  اتصالوخطوط  شبكات  رتونييتطلب 
حاجة  سد  على  ببالدان  املتوفر  الربط  قدرة  مدى  هو  الباب  هذا  يف  عنه  اإلجابة  ينبغي  الذي  خاصة،والسؤال 
الرسائل  تبادل  مبجرد  األمر  تعلق  إذا  يكفي  العادي  الصبيب  ألن  وذلك  الصبيب؟  من  التعليمية  املؤسسات 

النصوص، أما إذا تعلق األمر مبشاهدة أشرطة أو القيام مببادالت من خالل لقاءات اإللكرتونية واالطالع على  
يكون غري متوفر يف  لتأمني صبيب أكرب، وهو ما قد  طريق تقنية الفيديو، فالبد من ارتباط أقوى  ومؤمترات عن 

والبيئي،   واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس  اجلهات)تقرير   ,Report of the Economic)(35، ص  2014بعض 

Social and Environmental Council, 2014, p 35). 
وهكذا فنرى لزاما على املسؤولني على قطاع الرتبية والتعليم حتديد حاجيات املؤسسات التعليمية يف  

أوصى  وقد  جمال االتصال حتديدا دقيقا حىت يتم الربط املناسب ملتطلبات نوع التعليم اإللكرتوين الذي تعتمده. 
ابال الباب  هذا  يف  العلمي  والبحث  والتكوين  للرتبية  األعلى  جمال اجمللس  يف  واملتعهدين  املقاوالت  على  نفتاح 

وطنيا ودوليا، يف إطار شراكات مؤسساتية، من أجل املسامهة يف اجملهود العمومي  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 
،  2030-2015اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي،   ( لتطوير البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية

 ,The Supreme council for Education, Training and Scientific Research, 2015-2030)(  59ص

p59). 
 الفرع الرابع: تكوين املوارد البشرية املتخصصة 

يتطلب إدخال التقنيات البيداغوجية اجلديدة تكوين أطر الرتبية والتعليم على استعمال هذه التقنيات،  
وإحداث  الرئيسيني،  املكونني  من  تكوين جمموعة  مبوجبه  فتم  التكوين  رأينا جبانب  "جيين" كما  برانمج  اهتم  هلذا 

وية. كما مت إجناز وحدات تكوينية من أجل تطوير مراكز تكوينية يف جمموع األكادمييات واملندوبيات واملراكز اجله
 املمارسة املهنية للمدرسني واملفتشني ومسؤويل املؤسسات. 

إال أن اجلهود اليت بدلت يف جمال التكوين تبقى غري كافية إذا ما قورنت حبجم االحتياجات يف هذا  
تكنولوجيا ديداكتيك  يف  متخصصني  تكوين  إىل  ماسة  احلاجة  أن  وتشجيع الباب. كما  واالتصال  اإلعالم  ت 

 البحث البيداغوجي. 
تكنولوجيات   على  التكوين  نسبيا  االعتبار  بيعني  أيخذ  أصبح  املدرسني  تكوين  أن  إىل  هنا  ونشري 

هناية  حبوث  على  املدرسني  تكوين  مؤسسات  يف  مقتصرا  يظل  اجملال  هذا  يف  اإلنتاج  أن  إال  واالتصال،  اإلعالم 
بتحقيق هدف تعميق التفكري يف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف اجملال الرتبوي الدراسة واليت ال تفي وحدها  

والبيئي،   واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس  اجملال)تقرير  هذا  يف  واالقرتاح  التقييم  يف  ص 2014واإلسهام   ،
38)(Report of the Economic, Social and Environmental Council, 2014, p 38). 
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ونؤكد هنا على أمهية تطوير البحث العلمي النظري والتطبيقي يف جماالت الرتبية والتكوين خاصة يف  
جمال ارتباطه بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، وذلك ألنه ال يُ َتصوَّر اليوم حتقيق تقدم حقيقي يف جمال الرتبية والتعليم 

ا وسائل  يف  البحث  تعميق  بدون  املعاصرة  املستجدات  ظل  إمكانيات يف  من  اليوم  التكنولوجيا  تتيح  ما  ستثمار 
يف  نصَّ  حني  العلمي  والبحث  والتكوين  للرتبية  األعلى  هذااجمللس  على  أكد  وقد  الباب.  هذا  يف  هائلة 

على أنه يتعني العمل على " إعداد خطة عمل للتعبئة والتحسيس 2030-2015رؤيتهاالسرتاتيجية لإلصالح  
التصال ودورها يف إصالح املدرسة.وتطوير البحث النظري والتطبيقي يف جماالت الرتبية أبمهية تكنولوجيا اإلعالم وا

طرائق  املضامني،  الديداكتيك،  واالتصال:  اإلعالم  بتكنولوجيا  ارتباط  يف  العلمي كافة،  والبحث  والتكوين 
 The Supreme council)(  59، ص2030-2015اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي،   (التكوين..."

for Education, Training and Scientific Research, 2015-2030, p59). 

 
 املبحث السادس: معوقات التعليم اإللكرتوين يف املدرسة العمومية املغربية

ال ميلك أي ابحث يف جمال التعليم االلكرتوين ابملغرب إال االعرتاف أبن املسؤولني على الشأن الرتبوي 
.كما اببلدان أابنوا عن وعي كبري أبمهية تطوير هذا النوع من التعليم، وقد بدلوا من أجل ذلك جمهودات ال أبس هب

 . ولكن اإلشكال املطروحهو أن هناك تفاوت واضحأن هذا املشروع أسال ميزانية مهمة وكلف الدولةنفقات كبرية
فقد أجريت بني توفري ووضع التجهيزات وبني استعماهلا الفعلي من طرف املدرسني الذين استفادوا من التكوين!

من أجل تقييم استعمال الوسائل املعلوماتية اليت جهزت هبا املؤسسات   2008دراسة ما بني شهري مارس وأبريل  
 املرحلة األوىل من برانمج "جيين"، وكانت النتائج كما يلي:   التعليمية خالل 

 شهرا تفصل اتريخ جتهيز القاعة عن موعد الشروع يف استغالهلا.   12أشهر و   6وجود مدة زمنية ترتاوح ما بني  -
 % من القاعات اجملهزة مغلقة ابلكامل. 25 -
 %. 18ال يتجاوز االستخدام الفعلي للقاعات متعددة الوسائط نسبة   -
 %من العدد اإلمجايل لتالميذ املؤسسات العمومية 29يستفيد من هذه القاعات سوى    ال -

 Report of the Supreme Council )( 107، ص 2013)تقرير اجمللس األعلى للحساابت، 
of Accounts, 2013, p107). 

ويُ ْعزى سبب هذا التفاوت حسب املسؤولني يف وزارة الرتبية الوطنية إىل أن تالميذ السلك االبتدائي  
تتجاوز  ال  اجملهزة  للقاعات  متدنية  استخدام  نسب  عنه  ترتب  مما  أخرى،  إىل  قاعة  من  التنقل  على  يعتادوا  مل 

ال16 يف  تسرعت  أهنا  الوزارة  على  للحساابت  األعلى  اجمللس  الحظ  وقد  خسائر %.  الدولة  مما كلف  تجهيز 
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من   أزيد  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  مبعدات  جتهيزها  مت  اليت  املدارس  عدد  بلغ   " التقرير:  يف  جاء  كبرية، 
مليون درهم.  وهنا ينبغي اإلشارة إىل أن جتهيز قاعات املدارس   199مدرسة ابتدائية بتكلفة تزيد عن    1953

املتعددة   ابلوسائط  الربامج االبتدائية  تنفيذ  تقييم  على  ابملساعدة  منوذجية كانت كفيلة  جتربة  إىل  اللجوء  دون  مت 
)تقرير اجمللس وقياس نسب استخدام املعدات، وابلتايل الكشف عن أوجه القصور اليت يتضمنها النموذج املعتمد"  

للحساابت،   ص  2013األعلى   ،97  )( Report of the Supreme Council of 
Accounts, 2013, p97). 

من   بني توفري ووضع التجهيزات وبني استعماهلا الفعلي من طرف املدرسني  إن هذا التفاوت الواضح 
اعتمدهتا  اليت  السياسة  يف  النظر  إعادة  ضرورة  يف  مليا  نفكر  جيعلنا  أجله  من  وضعت  الذي  اهلدف  حتقيق  أجل 

دان. هذه السياسة اليت جنحت يف أن تضيف املؤسسات احلكومية املغربية من أجل تطوير التعليم االلكرتوين ببال
قاعات جمهزة ابحلواسيب يف أغلب املؤسسات التعليمية ابملغرب، إال أهنا مغلقة والكل يشهد أبن وضعها احلايل 

 جد مزري بسبب غياب الصيانة والتتبع!
وذلك ألنه ال ونود يف هناية هذا البحث أن نشخص العقبات اليت يواجهها التعليم االلكرتوين ببالدان   

 ميكن تصور حتقيق تقدم يف هذا اجملال إال ابلعمل يف اجتاه التغلب على هذه املعوقات اليت جنملها فيما يلي:
عدم  • إىل  يؤدي  مما  التحتية  البنية  ضعف  من  تعاين  ابملغرب  واإلعالم  االتصال  تكنولوجيا  الزالت  التحتية:  البنية 

ميكن االستغناء عنها يف التعليم اإللكرتوين وخاصة املباشر منه. وهكذا كفاءة تقنيات االتصال السريع، واليت ال 
فال ميكن تصور تعليم إلكرتوين فعال بدون التوفر على بنية حتتية تكنولوجية ذات جودة عالية تضمن صبيبا مرتفعا 

 ة. يف جمال االرتباط بشبكة األنرتنت مُيَكُِّن من التواصل اجليد بني أطراف العملية التعليمي
ونشري هنا كذلك إىل أن توفري البنية التحتية يف املؤسسات التعليمية يف قاعة واحدة يعترب عائقا وأابن عن عدم 
وقت ويف املكان  وسائل التعليم اإللكرتوين لكل مدرس حبيث يستطيع توظيفها يف أي  جدواه، فالبد من توفري 

. وذلك ألن التنقل حيدث ارتباكا جيعل املعلم يفضل الذي يتواجد فيه دون حاجة إىل التنقل من قاعة إىل قاعة 
 معه التدريس ابألساليب التقليدية.

يتم   • مل  التعليمية  املؤسسات  أغلب  يف  الوزارة  جهزهتا  اليت  الوسائط  املتعددة  القاعات  أن  رأينا  البشري:  العنصر 
غلب املدرسني وأعضاء اإلدارة استثمارها ابلشكل املتوقع، ومن بني األسباب املهمة اليت أدت إىل ذلك عزوف أ

الرتبوية عن استعمال الوسائل التكنولوجية يف العملية التعليمية. ويرجع ذلك ابألساس إىل عدم الوعي أبمهية هذه 
أثناء  ابالرتياح  الشعور  أو  احلديثة،  اإللكرتونية  األجهزة  استخدام  على  قدرهتم  عدم  إىل  أو  التعليم  يف  التقنيات 

هنا إىل أن بعض التجارب الرائدة دوليا يف جمال   نشري.لتقليدية يف التدريس واليت استأنسوا هبااستخدام أساليبهم ا
التعليم اإللكرتوين انطلقت من خطوة أوىل تتمثل يف ختيري املعلمني بني االخنراط اإلرادي يف جمال إدخال التقنيات 
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اختار   وقد  التقاعد!  على  التعليمية أو إحالتهم  العملية  يف  اإلحالة 24اجلديدة  أسرتاليا مثال  يف  املعلمني  من   % 
 )(103، ص2017يونس،  (على التقاعد ومت تعيني معلمني آخرين قادرين على التعامل مع التقنيات احلديثة

Younes, 2017, p103). 
ونضيف هنا أن التعليم اإللكرتوين يتطلب تدريبا وتكوينا مستمرا للمعلمني وأطر اإلدارة الرتبوية ألن تقنياته تتجدد 

 لتكوين املستمر موازاة مع توفري املتطلبات التقنية هلذا النوع من التعليم.ابستمرار، فال مناص من وضع خطة ل
املوارد الرقمية: الزالت احملتوايت الرقمية يف بلدان تعاين من ضعف شديد رغم اهتمام الوزارة هبذا اجملال حيث مت  •

اإلنتاج الوطين من ويبقى  .  2009يف شتنرب سنة    LNRNالوطين للموارد الرقمية    املخترب-كما رأينا–إحداث
احملتوايت الرقمية ضعيفا ويكاد ال يظهر له أثر على املنظومة الرتبوية. وذلك ألن أغلب املوارد الرقمية البيداغوجية 

 يتم استريادها، مما يطرح إشكال مدى مالءمتها للحاجيات الوطنية. 
القاع • أبن  اليوم  التعليمي  احلقل  يف  يشتغل  من  يشهد كل  والتتبع:  يف الصيانة  زت  ُجهِّ اليت  الوسائط  املتعددة  ات 

أغلب املؤسسات التعليمية ببالدان توجد اليوم يف وضعية مزرية بسبب عدم الصيانة والتتبع. حيتاج األمر إذا إىل 
هيئات مسؤولة عن التتبع املستمر حلالة األجهزة، كما جيب أن تكون هذه اهليئات قادرة على التدخل السريع يف 

 قين قد يؤدي إىل وقوع تعثر يف العملية التعليمية.حالة وقوع عطب ت
 خامتة 

لقد تبني مبا ال يدع جماال للشك أن احلاجة أصبحت ملحة ملواكبة التطورات اليت عرفها جمال التعليم  
التعليم ابعتباره أهم عوامل حتقيق التنمية الشاملة لألمم بدون منازع. وهكذا نؤكد يف هناية هذا البحث على أن  

لزاما  ونرى  املستمرة،  العاملية  املستجدات  مع  يتفاعل  جمتمع  لبناء  منها  لنا  مناص  ال  اليت  الوسيلة  هو  اإللكرتوين 
علينا تعبئة كل مكوانت اجملتمع للتفاعل مع هذا النوع من التعليم. كما نؤكد على ضرورة اختاذ اإلجراءات الالزمة 

لم يف جمال استخدام تقنيات التعليم االلكرتوين وبرجمياته وتسخريها للرفع من أجل رفع كفاءة كل من املعلم واملتع
 من كفاءة العملية التعليمية التعلمية. ومن أجل حتقيق هذا اهلدف نوصي مبا يلي: 

ضرورة تطوير بنية حتتية تكنولوجية ذات جودة عالية تضمن صبيبا مرتفعا يف جمال االرتباط بشبكة األنرتنت مُيَكُِّن  -
 . التواصل اجليد بني أطراف العملية التعليميةمن  

- بدال من توفريها يف املؤسسات التعليمية يف قاعة وحيدة-العمل على توفري وسائل التعليم اإللكرتوين لكل مدرس   -
 . يث يستطيع توظيفها يف أي وقت ويف املكان الذي يتواجد فيه دون حاجة إىل التنقل من قاعة إىل قاعةحب

وأطر اإلدارة الرتبوية أبمهية التعليم اإللكرتوين وفعاليته لكي يتخلوا عن التشبث ابلطرق التقليدية يف توعية املعلمني   -
التعليموينخرطوا بدافعية أكثر يف عملية جتديد أساليب التدريس مبا حيقق النفع العام. ورمبا حيتاج األمر إىل التفكري 
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أك والتعليم  الرتبية  أطر  جتعل  حتفيزية  إجراءات  إىل يف  األمر  يصل  وقد  التعليمية،  العملية  جتديد  ملخطط  تقبال  ثر 
استئناسا   مهامهم  من  اإلعفاء  أو  اجلديدة  املخططات  يف  الفعلي  االخنراط  بني  أساليبهم  لتجديد  الرافضني  ختيري 

 بتجارب بعض الدول اليت حققت تقدما كبريا يف هذا اجملال. 
للمعلمني وأطر اإلدارة الرتبوية يف جمال التعليم االلكرتوين من أجل اطالعهم ضرورة توفري تدريب وتكوين مستمر   -

خطة  وضع  من  البد  ذلك  أجل  ومن  املستمر.  ابلتطور  يتميز  الذي  اجملال  هذا  يف  جديد  هو  ما  بكل  املستمر 
 للتكوين املستمر موازاة مع توفري املتطلبات التقنية هلذا النوع من التعليم. 

على   - توفر العمل  متطورة  الكرتونية  بواابت  وبناء  اإللكرتونية،  املقررات  إنتاج  خالل  من  الرقمية  املوارد  تطوير 
تلبية  على  قادرة  االلكرتونية  التعليمية  البواابت  تكون  أن  جيب  بعد. كما  عن  والتعلم  املدرسي  الدعم  إمكانيات 

علمني وأولياء األمور.  لعل أهم ما حيتاجه هؤالء احتياجات مجيع أطراف العملية التعليمية مبا فيهم املعلمني واملت
 مجيعا هو إمكانية االستفادة من البواابت االلكرتونية من أماكن تواجدهم دون احلاجة إىل التنقل.

ابملراكز  - احليوي  اجملال  هذا  هتم  حبث  وحدات  فتح  طريق  عن  اإللكرتوين  التعليم  جمال  يف  العلمي  البحث  تشجيع 
واب اجلهوية  املؤسسات الرتبوية  بعض  مع  شراكات  بعقد  اجملال  هذا  يف  القيام  وميكن  الوطنية.  واملعاهد  جلامعات 

 اجلامعية العاملية خاصة اليت حققت تقدما كبريا يف ابب توظيف التكنولوجيا يف جمال التعليم. 
ئات مسؤولة يُعَهُد ضرورة االهتمام بصيانة وتتبع التجهيزات بعد تزويد املؤسسات التعليمية هبا،ونقرتح إنشاء هي -

إليها ابلتتبع املستمر حلالة األجهزة. كما جيب أن تكون هذه اهليئات قادرة على التدخل السريع يف حالة وقوع 
 عطب تقين قد يؤدي إىل وقوع تعثر يف العملية التعليمية. 

ملتعلمني وابلتايل على اجملتمع ككل. توعية الرأي العام ابملفاهيم املتعلقة ابلتعليم االلكرتوين وبيان أثره اإلجيايب على ا
 وميكن االستعانة يف هذا اجملال بوسائل اإلعالم اجلماهريية األكثر شيوعا يف جمتمعنا. 
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