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مقتطف من الرسالة السامية لجاللة الملك محمد السادس نصره هللا

« ...وحرصا منا على إعداد األجيال الصاعدة ،لتكون قادرة على التحكم في هذه التكنولوجيات الحديثة
واستيعاب ما ينجم عنها من تغيير في أساليب العمل ،وأنماط العيش والثقافة ،فقد جعلنا من التكوين في مجال
تكنولوجيات االتصال واالعالم إحدى الوسائل األساسية واألهداف المركزية التي يتضمنها الميثاق الوطني
للتربية والتكوين ،متطلعين ألن يكون لكل مؤسسة تعليمية من المدرسة إلى الجامعة مركز متعدد الوسائط في
أقرب اآلجال .كما ينبغي إنشاء مراكز الموارد إلنتاج المواد والمحتويات التربوية المتفاعلة ،وجعلها رهن
إشارة كافة المتعلمين والمتلقين اقتناعا منا بأن تكنولوجيا اإلعالم تشكل رافدا قويا من روافد التعليم والتعليم
الذاتي والتحصيل والتثقيف» ...
مقتطف من الرسالة السامية لجاللة الملك محمد السادس نصره هللا إلى المشاركين في مناظرة ’’ االستراتيجية
الوطنية إلدماج المغرب في مجتمع اإلعالم والمعرفة’’  23أبريل 2001

مقدمة

أصبح استعمال تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت اليوم عماد اقتصاديات دول العالم وضرورة إنجاز
العمليات المرتبطة باألعمال اليومية لمؤسساتها و أفرادها إلى الحد الذي ُ
شكلت فيه مجتمعات جديدة متباعدة
المكان ،متقاربة الزمان ،مبنية على التواصل المتزامن ،وغير المتزامن ،عبر وصالت الشبكات ،من خالل
إرسال و استقبال الكم الهائل و الالمتناهي من الرسائل المعلوماتية ،فهي لم تعد مجرد أداة فحسب ،بل أصبح
ينظر إليها على أنها مدخل من أهم مداخل اللحاق بركب الحضارة اآلنية و المستقبلية في العالم.

االطار المفاهيمي لتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في التعليم

قبل إعطاء مفهوم لعبارة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في التعليم ،ارتأينا أن نقدم أوال تعريفات للكلمات
المكونة لها:
أ -تكنولوجيا :يرجع أصل مصطلح «تكنولوجيا » إلى الكلمة اليونانية  Techneو التي تم تعريبها لغويا
بكلمة «تقنيات» حيث يعنى بها «الفن أو المهارة» ،و الكلمة الالتينية Texereوتعني تركيبا أو نسجا ،و
الكلمة  Logosالتي تعني علما أو دراسة .فكلمة تكنولوجيا «علم المهارات أو الفنون ،أي دراسة
المهارات بشكل منطقي لتأدية وظيفة محددة»
ويعرف جلبرت) (Galbraith 1976التكنولوجيا بأنها «التطبيق النظامي للمعرفة العملية ،أو معرفة منظمة
من أجل أغراض عملية»

االطار المفاهيمي لتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في التعليم(تابع)
ب -المعلومات :هي عبارة عن مجموعة من الحقائق و التي بينها عالقات منطقية ،و مقومة ،تصلح كأساس
التخاذ قرار.
ت -التواصل :كلمة تستعمل في سياقات مختلفة ،وتتضمن مدلوالت عديدة  ،فهي تعني تبادل االفكار و
الرسائل و المعلومات.
ث -تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت : TICهي العلم الذي يهتم بتخزين واسترجاع ومعالجة وبث
المعلومات باستخدام أجهزة الحاسوب؛ وتعرفها الموسوعة الدولية لعلم المعلومات و المكتبات بأنها
التكنولوجيا اإللكترونية الالزمة لتجميع و تخزين و تجهيز و توصيل المعلومات.
أما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم TICEفتشمل األدوات المادية والموارد الرقمية التي يمكن
توظيفها لغايات تعليمية تعلمية.

المرجعيات و التوجيهات الرسمية المتعلقة ب TICE

قد سعى المغرب منذ العقد األخير من القرن العشرين إلى االستعانة بمستلزمات النهضة التكنولوجية لمواجهة
تحديات اإلقالع التنموي الشامل ،وتقدم بمجموعة من المواثيق و الدالئل التربوية والمبادرات الرامية إلى
تحسين جودة التعلم و الرفع من مستوى األداء التكويني داخل صفوف المدارس ،بدءا من "الميثاق الوطني
للتربية و التكوين " و مبادرة "نافذة " و برنامج "جيني " ،فضال عن "المخطط االستعجالي" الذي خصص له
غالف مالي غير مسبوق ،وتنظيم شراكات مع مؤسسات دولية كاالتفاقية مع شركة "ميكروسوفت " و إنجاز
دالئل بيداغوجية مختلفة ،كل ذلك من أجل إدماج خالق لتكنولوجيا المعلومات واإلتصال في نظامنا التعليمي.
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والتكوين

مشروع جيني

االطر
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الدليل
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وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
• قدمت التكنولوجيا الحديثة وسائل وأدوات لعبت دورا كبيرا في تطوير أساليب التعليم والتعلم،
ومن بين هذه األدوات و الوسائل نذكر ما يلي:
 الحاسوب
 البرانم
 شبكة اإلنترنت
 جهاز عرض البيانات
 السبورة التفاعلية

أجهزة و أدوات تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في التعليم
نقصد بأجهزة و أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم مختلف األجهزة و االدوات المادية التي
يتم من خاللها تخزين أو إعداد أو عرض الموارد الرقمية التربوية وهذه االجهزة و االدوات متعددة ومتنوعة
و تختلف باختالف وظائفها التكنولوجية ومن أمثلتها ما يلي:
 الموارد الرقمية التربوية:
تعرف الموارد الرقمية التربوية ب «مجموع خدمات االنترنيت و برانم التدبير و النشر و االتصال(بوابات
محركات البحث-تطبيقات تربوية -حقيبة مستندات-و كذلك المعطيات االحصائية و االجتماعية و
الديموغرافية)...و المواد االخبارية(مقاالت صحفية -برامج متلفزة -مقاطع صوتية)...إضافة ألى المؤلفات
الرقمية المفيدة لألستاذ أو المتعلم ويمكن توظيف هذه الموارد الرقمية في إطار نشاط تعليمي تعلمي أو
مشروع تربوي ضمن سيناريو بيداغوجي»
 السيناريو البيداغوجي إلدماج تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت في الممارسات الصفية
هو وصف قبلي و بعدي لسيرورة وضعية تعليمية تعلمية تهدف إلى اكتساب مجموعة من المعارف أو تنمية
كفايات محددا األدوار و األنشطة و الموارد الديداكتيكية ونوعية التقويم.

أهمية تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في التعليم
مزايا استخدام الحاسوب:
 التعلم عن بعد كما في الوقت الراهن.
إنشاء بيئة تعليمية نشطة بين اآللة واإلنسان .
 تنمية مهارات المتعلمين لتحقيق األهداف التعليمية.
 تنمية اتجاهات المتعلمين اإليجابية نحو المواد التي يرونها صعبة ومعقدة مثل الرياضيات واللغات األخرى .
العرض بالصوت والصور والحركة مما يسهل للمتعلم االستيعاب األفضل من الطريقة التقليدية .
 توفير فرص التعلم الفردي بين المتعلمين .
 يساعد على مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين .
 يساعد على نقل العملية التعليمية التعلمية إلى المنزل الستمرار اكتساب المهارات(.التعلم والتكوين عن بعد)
يوفر قدر كبير من األنشطة المختلفة والبرامج المتنوعة التي تساعد على اكتساب معلومات خارج المادة الدراسية .
 أداء الوظائف واألعمال أسرع من المدرس .
 يوفر عنصر اإلثارة والتشويق .

• مزايا استخدام البرانم:
• من المزايا التي تقدمها البرانم التعليمية ما يلي:
• تعمل على إثارة دافعية المتعلمين وحماستهم للتعلم ،نظرا لحداثتها من ناحية وإلمكانية تقديمها للدروس
بالصوت والصورة واأللوان والحركة من ناحية أخرى.
• تُوفر للمتعلم بيئة تعليمية تقل فيها بدرجة كبيرة عملية التشتت وعدم االنتباه ،والتي كثيرا ما تحدث أثناء
استخدام طرق التدريس المختلفة.
• تُوفر عنصر الجذب والتشويق للمتعلم ،و تقدم المادة العلمية لكل متعلم وفقا لقدرته وسرعته الخاصة ،ومن
ثم تحقق األهداف التعليمية وتجعله دائم الرغبة في التعلم.

مزايا استخدام اإلنترنت:
• تتعدد مزايا األنترنت التعليمية ،فبوجودها أصبح التعليم أكثر متعة ،لما وفرته من اتصاالت ومعلومات
للمتعلمين ،وظهر مفهوم التعليم في فصل بدون جدران يعتمد على اشتراك متعلمين آخرين من جميع دول
العالم.
• يمكن من الوصول إلى مصادر المعلومات والحصول على أحدث البحوث واإلحصائيات الصورواألصوات
ولقطات الفيديو واستخدامها في العملية التعليمية التعلمية.
• تعتبر من أهم مصادر المعلومات على المستوى العالمي بما توفره من ماليين المواقع الرئيسية والفرعية.
• تساعد على تطوير البحث العلمي.
• تيسر عقد اللقاءات والحوار.
• توفر الجهد والوقت والتكاليف المبذولة في الحصول على المعلومات.
• تمكن المدرس من وضع المادة التي يدرسها على اإلنترنت ،ويستطيع المتعلمون الحصول عليها في أي
مكان أو زمان.

•
•
•
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مزايا استخدام جهاز عرض البيانات:
يمكن توصيل الجهاز بعدة أجهزة الحاسوب ،الفيديو ،الفيديو التفاعلي ،العارض البصري ،بعض أجهزة الشرائح
الشفافة ،كاميرا الفيديو ،جهاز استقبال القنوات الفضائية
خفيف الوزن سهل االستخدام والتشغيل ،ويمكن الوصول إلى خيارات الضبط من خالل لوحة تحكم على سطح
الجهاز ،أو باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
يمكن المدرس من عرض الوسائط المتعددة بشكل مكبر إلى شاشة العرض.
يستخدم في تدريس المجموعات الكبيرة.
يساعد المدرس على عرض مادته بشكل متسلسل ،وجذاب وهو يواجه المتعلمين ،ويحافظ على اتصاله البصري
معهم ،مما يزيد من التفاعل بين المدرس والمتعلمين ،ويثير دافعيتهم نحو تعلم أفضل .
مزايا استخدام السبورة التفاعلية:
ال يحتاج المتعلم لنقل ما يكتبه المدرس على السبورة ،حيث يمكن طباعته وتوزيعه على المتعلمين أوحفظه
وإرساله لهم عبر البريد اإللكتروني.
توفر عنصر الحركة في البرامج التعليمية متعددة الوسائط.
توفر إمكانية تسجيل الدرس كامال مع صوت المدرس وإعادة عرضه بعد حفظه.
عرض الموضوعات الدراسية بطريقة مشوقة وجذابة ،نظرا لتوفر عناصر الوسائط المتعددة لصوت الفيديو
والصورة وإمكانية التفاعل مع هذه المحتويات بالكتابة عليها وتحريكها

توفيروسائل تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في التعليم
مواكبة للتحديات التربوية الهائلة التي يطرحها مجتمع المعلومات والمعرفة ،من مراجعة شاملة و دقيقة
لألسس التربوية الراهنة ،نص الميثاق الوطني للتربية والتكوين في الدعامة العاشرة من المجال الثالث
المتعلق بالرفع من جودة التربية والتكوين ،على أهمية إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم.
حيث تنص موارده على أنه «سعيا لتحقيق التوظيف األمثل للموارد التربوية،ولجلب أكبر فائدة ممكنة من
التكنولوجيات الحديثة،يتم االعتماد على التكنولوجيات الجديدة لإلعالم و االتصال وخاصة في مجال التكوين
المستمر»
وسعيا لتحقيق هذا المبتغى ،تبنت الحكومة في مارس  2005استراتيجية وطنية لتعميم تكنولوجيا المعلومات
و االتصاالت بالتعليم المدرسي العمومي ،رسمت بعد تحليل كمي ونوعي لوضعية هذا المجال؛ ولهذا
الغرض ،أعطيت اإلنطالقة لبرنامج  GENIEالذي جسد أجرأة وتفعيل هذه اإلستراتيجية من خالل التركيز
على أربعة محاور متكاملة فيما بينها:

توفيروسائل تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في التعليم(تابع)

-1محورالبنية التحتية :والذي يهدف إلى خلق قاعات مجهزة و مرتبطة بشبكة االنترنيت في كل مؤسسة تعليمية بحيث يضمن
لكل تلميذ الحد األدنى من الوقت الستعمالها.
 -2محور التكوين :و الذي يهدف إلى إعداد و تكوين األساتذة كأهم حلقة في إنجاح البرنامج بغية استعمال فعال و ناجع ألدوات
و تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت المتوفرة وفي هذا اإلطار نظمت عدة دورات تكوينية متنوعة لفائدة األساتذة و المفتشين و
المديرين.
 -3محور الموارد الرقمية :الذي يهتم بتطوير مضامين تعليمية تعلمية ،مبنية على أساس البرامج التعليمية الوطنية المعتمدة
بالمغرب ،ويعمل على ضمان استعمال المضامين المالئمة و المصادق عليها.
-4محور تطوير االستعماالت الذي يهدف إلى إدماج أفضل لتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في المجال التربوي.
وكان من نتائج المرحلة األولى من مشروع  GENIEتجهيز 1878مؤسسة تعليمية فقط من مجموع المؤسسات التعليمية على
المستوى الوطني ،وذلك بما يناهز  2058قاعدة متعددة االختصاصات ،وتكوين حوالي  30.000مدرسة و مدرس.

توفير وسائل تكنولوجيا المعلومات و االتصال في التعليم(تابع)
وهذا ما جعل الوزارة الوصية تدرج ضمن البرنامج االستعجالي إلصالح التعليم مراجعة إستراتيجية للبرنامج
في مرحلة ثانية لمشروع جيني تمتد من  2009إلى  ، 2013وذلك من خالل إتمام تجهيز المؤسسات
التعليمية بالمغرب (9260مؤسسة) بمختلف أسالكها ،بالعتاد المعلومياتي والبنية التحتية الكفيلة باإلدماج
وتوفير التكوين العلمي لكافة مكونات األطر التربوية والتعليمية من هيئات التدريس والتأطير واإلدارة
التربوية (  23000إطارا) ،وتزويد المؤسسات التعليمية والمدرسين والمتعلمين بموارد رقمية تضمن إدماج
تكنولوجيات المعلومات واإلتصال في مجال التدريس ،للرفع من جودة التعلمات واكتساب المهارات ،وهو
مشروع ضخم وطموح ولكنه يحتاج إلى تظافر الجهود وإرادات قوية والتزامات في مستوى التحديات
الراهنة المطروحة على المدرسة المعرفية  .وفي هذا السياق ،تم كذلك إطالق برنامج "نافذة" من قبل مؤسسة
محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين لتمكين المدرسات والمدرسين من حواسيب
محمولة مع الربط باالنترنت ،وبأثمنة تفضيلية ،كما تم في إطار البرنامج االستعجالي تزويد مديرات ومديري
المؤسسات التعليمية بمعدات معلوماتية تضم حاسوبا محموال وطابعة وبرمجيات لتحسين تدبيرالمؤسسات
التعليمية .

سبل المحافظة على وسائل تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في التعليم
إبعاد الحاسوب عن مصادر الحرارة و أشعة الشمس المباشرة
 اجتناب وضع المشروبات قرب الحاسوب.
 حجز مكان كاف لوضع لوحة المفاتيح و الفأرة.
 اجتناب االستخدام المشترك للكهرباء.
 فحص الحاسوب و تنظيفه بصفة دورية.
 اجتناب غلق الجهاز بقطع التيار الكهربائي عنه.
 حماية الحاسوب من األتربة بتغطيته عند اإلنتهاء من العمل عليه.
 تنظيف نظام التشغيل والقرص الصلب
تنصيب أقوى برنامج ضد الفيروسات مع القيام بتحيينه باستمرار
عدم فتح الملفات المرفقة مع الرسائل االلكترونية المجهولة.
فحص الملفات والبرامج دوريا.
االطالع المستمر على آخر أخبار الفيروسات الخ .

خاتمة
أضحت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خيارا استراتيجيّا في مشروع مدرسة الغد ،وإحدى أه ّم ركائزها
ذلك أن التحكم في هذه التكنولوجيات يعتبر من أبرز سبل تأهيل الناشئة لمواجهة تح ّديات المستقبل.
إن إدماج تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في التعّلم ال يتّخذ شكل إضافة ما ّدة تتعّلق محتوياتها
وبمكوناته وبرمجيّاته ،وإنّما هو توظيف للمهارات والمعارف المتّصلة بهذه التكنولوجيا في أنشطة
بالحاسوب
ّ
التعّلم بهدف بناء المعرفة .فهو يمنح عمليّة التعّلم بعدا إضافيّا من شأنه أن يجعل المتعّلم يبني مسار تعّلمه
سع آفاقه بدخوله
بصفة فعليّة ويبحث بنفسه عن المعلومة أينما وجدت حتى يغني مكتسباته
ويطور قدراته ويو ّ
ّ
ومتنوعة مع ع ّدة مصادر وأطراف وعوالم معرفية.
في عالقات تواصل متع ّددة
ّ
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وضعية مهنية
عينت مديرا لمدرسة ابتدائية فوجدت بها قاعة متعددة الوسائط مجهزة بحواسيب وكل االجهزة
المعلوماتية االخرى (طابعة  -ناسخة – ماسحة الخ) إال أن المدير السابق احتفظ بكل شيء في
حالته األولى مغطى و تعلوه األتربة دون أي استعمال.
ما هي االشكالية التي تطرحها الوضعية؟
كيف يمكن لك كمدير جديد أن تعمل على حسن توظيف هذه المعدات وصيانتها
و المحافظة عليها؟

