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 المستخلص

ا ممااا عرفااه مع تزايد االهتمام بالتعليم الرقمي في العقود األخيرة، واتساع رقعته مستفيدا من التطور التقني والتكنولوجي الذي عرفه العالم، وأيض

، واإلقبال عليه كوسيلة لربح الوقت والجهد، وأيضا بغاية استحداث بيئة دراسية تفاعلية قائمااة 19هذا األخير من أحداث بعد ظهور فيروس كوفيد 

  ( على تقديم محتوى إلكتروني غني بوسائطه المتعددة )صوت، صورة، فيديو، لقاءات مباشرة تفاعلية، اختبارات الكترونية، مكتبااات إلكترونيااة 

 لتعليم وتسخير كل مؤهالتها من أجل إنجاحه انخرطت المدرسة المغربية في تبني هذا ا

أجاال  وبالرغم من إيجابيات التعليم الرقمي واالهتمام المتزايد به، إال أنه يواجه تحديات كبيرة، ومعوقات كثياارة تحااول دوق تحقيااه نجاحااه، وماان

 لول المناسبة لها ذلك قمنا في بحثنا هذا بتسليط الضوء عليها وإبرازها، وتحديدها وتصنيفها، واقتراح بعض الح

 التعليم اإللكتروني، المدرسة المغربية، معوقات التعليم اإللكتروني، التعليم :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract 

E-learning has received much more interest in recent decades due to the domination of technology on all 

aspects of modern life. Another reason is the current pandemic which makes it necessary for the countries all 
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over the world to adopt different modes of digital learning as a means of safety and as a tool to save time and 

effort. One more reason behind such a great interest is the will to create a rich and a favourable educational 

environment where a variety of media is used such as: audio-visual aids, interactive video-conferencing, 

digital assessment, e-libraries,...etc. For all the aforementioned reasons, the Moroccan school has adopted e-

learning as a means to achieve success. Desipte all the advantages of digital learning and the huge interest in 

it, it still faces a myriad of stumbling blocks that hinder its effectiveness and implementation. This research 

paper then, is an attempt to shed light on such a mode of learning, determining and categorizing it, as well as 

suggesting some solutions to help dealing with it 

Keywords:   E-learning, Moroccan school, e-learning constraints, education. 

 

مااا المقصااود بااالتعليم االلكتروناايو ومااا أنواعااه وأهميتااهو ومااا  -

 أنماطه وأدواتهو

 المقدمة

عاارا العااالم فااي العقااود األخياارة تغياارات إيجابيااة كبياارة بسااب  

التطااور التقنااي والتكنولااوجي، ووسااائل االتصااال والتواصاال، ومااا 

صاح  ذلك من انفجار للمعرفااة انعكااس إيجابااا علااى بيئااة العمليااة 

التعليمية بمختلف أنواعها، ومنها التعليم اإللكتروني  ولعل ما عرفه 

حاادود اليااوم باست ااراء وتف ااي وباااء كورونااا كاااق سااببا العالم إلى  

مباشرا اضطرت معه الدولة المغربية ماان خااالل وزارتهااا المعنيااة 

إلى التسريع من وتيرة هذا االنتقااال إلااى التعلاايم عاان بعااد السااتحالة 

التعليم الحضوري مؤقتا، غير أق هذا االنتقال لم يكاان مخططااا لااه، 

اسااية إلنجاحااه ممااا ترتباات عنااه ولاام تااوفر لااه ال ااروط الاادنيا األس

م اكل وصعوبات كثيرة مساات جواناا  مختلفااة ومتعااددة مرتبطااة 

 .بالعملية التعليمية التعلمية

التي تحول دوق نجاح التعلاايم االلكترونااي بالمدرسااة   ما التحديات  -

 المغربيةو

تهاادا هااذد الدراسااة إلااى تحقيااه مجموعااة ماان  أهددداا الدراسددة 

 :األهداا أهمها

تواجااه التعلاايم االلكترونااي تسليط الضوء على أهم المعوقات التي   -

 .بالمغرب وأنواعها ومسبباتها

البحث عن السبل األنجع إلنجاح دماات تكنولوجيااا المعلومااات فااي   -

 .التعليم المغربي

تقياايم توجااه المدرسااة المغربيااة نحااو اعتماااد التعلاايم االلكترونااي  -

 .ومدى فعاليته

وفي هذا السياق تأتي مقالتنا لتسليط الضوء على تلك المعوقااات فااي 

أفه ت ريحها وإيجاااد حلااول جذريااة لهااا، ماان أجاال تحسااين فعاليااة 

طااوير األدوات المختلفااة المعتماادة العمليااة التعليميااة التعلميااة،  اام ت

 إليصال المعلومات للمتعلمين 

المساهمة في تحسين فعاليااة العمليااة التعلميااة القائمااة علااى الااتعلم   -

 .االلكتروني بالمدرسة المغربية

 :أهمية الدراسة 

ترتكز هذد الدراسة على المعوقات التااي تواجااه التعلاايم االلكترونااي   :إشكالية البحث

ممارسة حضارية حديثة لوظيفة التعليم واجهتهااا   وصفهبالمغرب، ب

مجموعة من المعوقات التي تحد من إمكانيات نجاحه، وهي دراسااة 

تأتي لتسليط الضوء على هذد المعوقات وتحليلهااا ومحاولااة اقتااراح 

حلول ناجعة لها ضمانا لجودة التعليم المغربي والرقي بااه وتحسااين 

 .يدةجودته باالستفادة من هذد األدوات الجد

 :بناء على ما سبه يمكن صياغة اإلشكالية على النحو اآلتي

 لمدرسة المغربيةوتطبيه التعليم االلكتروني في اما هي معوقات  

وتندرج ضمن هذد اإلشكالية الرئيسية مجموعة من األسئلة الفرعية 

 :كاآلتي
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 :منهجية الدراسة  :أنواع التعليم اإللكتروني .2

التعلاايم اإللكترونااي، لكاال منهااا يمكن أق نميز بين  ال ة أنااواع ماان  

   .5أدواته ومميزاته

المقال بين أيدينا يعتمد المنهت الوصفي والتحليلي لوصااف وتحلياال  

التعلاايم االلكترونااي بااالمغرب واإلكراهااات التااي تطبيااه معوقااات 

يواجهها في أفه البحث عن إيجاد حلول لها، وذلك سعيا للرقي بهذا 

األخياارة النااوع ماان التعلاايم الااذي أصاابح يفاارو نفسااه فااي اآلونااة 

 .خصوصا مع تدفه التطور التكنولوجي، والتقني المستمر

هااو أساالوب أو تقنيااة للتعلاايم  التعلدديم اإللكترونددي المتدد ام   .2.1

 تعتمد على ال بكة العالمية للمعلومات

لتوصاايل وتبااادل المحاضاارات ومواضاايع األبحاااث بااين المااتعلم 

المحاضاار والمعلم في نفس الوقت الفعلي لتدريس المادة، أي تواجد  

والطال  بنفس الوقت ويتم التواصاال بياانهم بصااورة مباشاارة ولكاان 

ليس بالضرورة بالتواجد الفيزيائي بنفس المكاق، يعتمااد هااذا النااوع 

من التعليم على غرا المحاد ة الفورية والفصول االفتراضية، ماان 

إيجابياته حصول المتعلم على تغذيااة عكسااية فوريااة وتقلياال التكلفااة 

 .توالجهد والوق

 :تعريف التعليم االلكتروني .1

هو ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على اسااتخدام يليااات االتصااال 

الحديثة، والمعاصرة ماان حاساا  وشاابكاته ووسااائطه المتعااددة ماان 

، نيااةصوت وصورة، ورسااومات، ويليااات بحااث، ومكتبااات إلكترو

وكااذلك بوابااات اإلنترناات فااي االتصااال، واسااتقبال المعلومااات، 

م، وبااين الّطالاا   واكتساب المهارات، والتفاعل بين الّطالاا  والمعلااّ

م  ال يسااتلزم هااذا النااوع ماان  والمدرسة، وربما بين المدرسة والمعلااّ

التعليم وجود من آت مدرسااية، أو صاافوا دراسااية، باال إنااه يلغااي 

  1للتعليمجميع المكونات المادية 

وهااو التعلاايم االلكترونااي التعليم اإللكتروني غيدر المتد ام    .2.2

غير المباشر، أي أق يحصل المتعلم على دورات أو حصااو وفااه 

برنامت دراسي مخطط  ينتقي فيه األوقااات واألماااكن التااي تتناساا  

مااع ظروفااه عاان طريااه توظيااف بعااض أسااالي  و أدوات التعلاايم 

ي، ال اابكة العنكبوتيااة، مواقااع اإللكترونااي مثل:البريااد االلكتروناا 

التواصل االجتماعي، نقل الملفات، األقراص المدمجة،    أي أنه ال 

يتطل  تواجد المحاضر والطلبة بنفس الوقت أو نفس المكاق، وماان 

ايجابياته اختيار الوقت المناس  للمتعلم إلنهاء مادة تعليمية أو إعادة 

بياته عاادم تمكاان دراستها أو الرجوع لهااا فااي وقاات يخاار، وماان ساال

 .المتعلم من الحصول على تغذية عكسية فورية من المحاضر

ويعرا بأنه " نظااام تفاااعلي يعتمااد علااى بيئااة الكترونيااة متكاملااة، 

ويستهدا بناء المقررات الدراسية بطريقة يسهل توصيلها بواسااطة 

ال بكات اإللكترونية، وباالعتماااد علااى الباارامت والتطبيقااات، التااي 

توفر بيئة مثاليااة لاادمت الاانو بالصااورة والصااوت، وتقاادم إمكانيااة 

المعلومات من خالل روابااط مصااادر المعلومااات فااي مواقااع إ راء  

مختلفة، فضال عن إمكانيااة اإلرشاااد والتوجيااه وتنظاايم االختبااارات 

  ."2وإدارة المصادر والعمليات وتقويمها

التعلاايم الماادمت ي ااتمل علااى  التعلدديم اإللكترونددي المدددم   .3.2

مجموعة ماان الوسااائط التااي يااتم تصااميمها ليكماال بعضااها بعضااا، 

فبرامجااه يمكاان أق ي ااتمل علااى العديااد ماان أدوات الااتعلم، مثاال 

، المقااررات المعتماادة علااى اإلنترناات، برمجيات التعليم االفتراضي

مقررات التعليم التقليدي، أنظمة دعم األداء االلكترونيااة   ال ، فهااو 

 .يمزج بين التعلم المتزامن وغير المتزامن

ويمكن القول إق التعليم اإللكتروني هو " نظام يساامح بكمكانيااة نقاال 

الطالاا   وتوصاايل المااادة العلميااة عباار وسااائل متعااددة دوق حاجااة

الحضور إلى قاعات الاادرس ب ااكل منااتظم فالطالاا  هااو المسااؤول 

  ."3عن نفسه

عرفااه زيتااوق بأنااه عمليااة" تقااديم محتااوى تعليمااي إلكترونااي عباار 

الوسائط المعتمدة على الكومبيوتر وشبكاته إلى المااتعلم ب ااكل يتاايح 

له إمكانية التفاعل الن ط مع هذا المحتوى ومع المعلاام ومااع أقرانااه 

ء أكاق ذلك بصورة متزامنة أم غير متزامنة وكذا إمكانية إتمااام سوا

هااذا التعلاايم فااي الوقاات والمكاااق وبالساارعة التااي تناساا  ظروفااه 

وقدراته، فضال عن إمكانية إدارة هذا الااتعلم أيضااا ماان خااالل تلااك 

 ." 4الوسائط

 . معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني في المدرسة المغربية 3

في هذا المحور سنتناول بالتحليل أهاام معوقااات التعلاايم اإللكترونااي 

بالمدرسة المغربية، وخصوصا في سياق وباء كورونا الذي اجتاااح 

العالم وك ف عن ه اشة هذا النوع من التعليم بااالمغرب، مسااتندين 

في الكثير منها على بحث هام أصدرته المندوبية السامية للتخطاايط، 
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لعناصر الماديااة للوصااول على الرغم من توافر مختلف ا •

إلى نظام تعلم الكترونااي متكاماال ومسااتمريبقى العنصاار 

األهم هو العنصر الب ري، فال بد ماان تااوافر عاادد كاااا 

من الكوادر الب رية المؤهلااة القااادرة علااى متابعااة عماال 

النظااام المترامااي األطااراا وصاايانته وضااماق انسااياب 

س ذلااك المعلومات في جميع االتجاهات داخل ال بكة ولي

فحس  بل يج  أق يكوق المعلم والموظف قااادرين علااى 

اساااتخدام التكنولوجياااا باااوعي وب اااكل يخااادم العملياااة 

 8التعليمية 

حول تأ ير كورونا على الوضع االقتصااادي واالجتماااعي والنفسااي 

صااوص مااا لااه عالقااة بنظااام التربيااة لألساار، ومنااه علااى وجااه الخ

أبرياال  23إلى   14والتكوين، وهو بحث أنجز في الفترة الممتدة من  

م لدى األسر من أجاال تتبااع تكيااف نمااط عااي  األساار تحاات 2020

 2350وطأة الحجر الصااحي، واسااتهدا عينااة تمثيليااة مكونااة ماان  

أساارة تنتمااي لمختلااف الطبقااات االجتماعيااة واالقتصااادية للسااكاق 

 قروي( -بة حس  وسط اإلقامة  )حضريالمغار

 معوقات بشرية   .1.3

ضعف تكوين األساتذة والطلبااة فااي المجااال االلكترونااي  •

وافتقار عاادد كبياار ماانهم للخباارات الالزمااة للتعاماال مااع 

وسائل تكنولوجيا المعلومااات واالتصاااالت والبرمجيااات 

 التعليمية 

مقاومااة التغيياار لاادى بعااض العاااملين بسااب  طبيعااتهم  •

المقاومة للتغيير أو بسااب  الخااوا ماان تااأ يرات التغيياار 

ه عليهم أو تغيير واقعهم نحو األسوأ  إذ إق اإلنساق بطبعاا 

ال يح  تغيياار مااا اعتاااد عليااه، باال يقاااوم ذلااك بأسااالي  

مختلفة، وتأخذ هذد المقاومة شكل الممانعة والسلبية تجاد 

 10ويمكن أق تأخذ  ال ة أشكال وهي: 9التغيير،

صعوبة التحااول ماان طريقااة التعلاايم التقليديااة التااي تقااوم  •

علااى أساااس إلقاااء المحاضاارة ماان قباال األسااتاذ بوصاافه 

ة  ة الت عليميااا  مصااادرا وحيااادا للمعرفاااة، وقطااا ل العمليااا 

ِة، إذ يااتم التركيااز علااى أساالوب التلقااين األسااتاذ،  الت عللُِّمياا 

واسااتذكار المعلومااات ماان الطالاا ، إلااى طريقااة التعلاايم 

اللكترونااي التااي تعتمااد أق يكااوق للطالاا  دورا  فعاااال  ا

ون طا  في عملية التدريس  عبر كل من الحوار والنقااا  

وإتاحة  يلي اِت اإلبداع والتفكير الن قدّيِ وامتالك  والتحليل،  

 الفرصة له للبحث الذاتي عن المعرفة وتنميتها 

 التمسك باألسالي  التعليمية القديمة أو السائدة -

 الحديثة عدم الرغبة في التكيف مع األسالي  والتقنيات  -

 ال عور بعدم االهتمام وعدم المباالة نحو التغييرات الجديدة -

احتااراز وخااوا عاادد كبياار ماان األساار المحافظااة ماان  •

استخدام االنترنت ماان قباال المتعلمااين ألغااراو أخاارى 

غير تربوية، مما يؤدي أحيانااا إلااى ماانعهم ماان اسااتخدام 

 هذد الوسيلة 
ي من أهم وأخطر الم كالت التي تواجه التعليم االلكترون •

هااو غياااب المعلاام اإلنساااق أو ضااعف الاادور اإلرشااادي 

والتربوي للمعلم في مواقااف التعلاايم االلكترونااي وكااذلك 

ضااعف دور المؤسسااة التعليميااة كمؤسسااات اجتماعيااة 

وتربوية وحضارية تنقل التراث الحضاري لألجيال عبر 

العصور المختلفااة ممااا قااد يتسااب  فااي التغرياا  الثقااافي 

 6والقومية لألجيال القادمة وفقد الهوية الوطنية 

أفكار المتعلمااين استخدام األجهزة النقالة من شأنه ت تيت   •

 11وتؤدي إلى تناقو التركيز لديهم 

التخااوا لاادى العديااد ماان األساااتذة ماان أق يااتم تصاايد  •

أخطائهم ون رها على شبكة األنترنت مما قد يسااب  لهاام 

 12م اكل هم في غنى عنها 

قد ينمي التعليم والتعلم االلكتروني االنطوائية لدى بعض  •

المتعلمين لعدم تواجدهم في موقف تعليمي حقيقي تحاادث 

فيه المواجهة الفعلية بل تكااوق ماان خااالل أماااكن متعااددة 

  7حيث يوجد المتعلم بمفردد في منزله أو محل عمله 

غياب التفاعل المباشر مع أعضاء هيئااة التاادريس  وهااذا  •

ساابة   أبرز أسباب عدم الرضى عن الدروس عن بعد بن

 43,4في اإلعدادي، و      34,7في االبتدائي و      38,8

 13في الثانوي 
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وبالمقاباال، تبلااب نساابة األساار التااي ال يساااعد فيهااا اآلباااء أطفااالهم 

، وتصاال هااذد النساابة 25المتمدرسين في متابعة الدروس عن بعد  

األسر التي يرأسها شخو ال يتوفر علااى أي   في صفوا  67إلى  

 14مستوى تعليمي 

صعوبات تتعله بالدعم المدرسي في متابعااة التعلاايم عاان  •

 75بعد من طرا الوالاادين، إذ يساااعد مااا يقاارب ماان    

 36ماان اآلباااء أطفااالهم المتمدرسااين باالبتاادائي، و   

علااى التااوالي، يقوموق بذلك في انتظام  تبلب هذد النس ، 

 20و   64بالوسااااااط الحضااااااري، و   44و   81  

بقطاااع التعلاايم الخاااص،   60و   84بالوسط القروي، و 

 بالقطاع العمومي  31و   71 

 

 

 

 

وجااود خطااة واضااحة  معوقااات تاارتبط بعاادم •

محددة من طرا الااوزارة المعنيااة يقااوم فيهااا 

الخبراء والمعنيين بتأسيس برمجيات الوسائط 

المتعددة التفاعلية للتعليم، الكتاا  اإللكترونيااة، 

المكتباااات االلكترونياااة علاااى وفاااه المنااااهت 

 التعليمية الحديثة 

معوقدددات لهدددا علقدددة بالمدددا و التعليميدددة ومدددا يدددرتب    .2.3

 بالمناه  والمقررات 

عاادم مواكبااة المناااهت والمقااررات التعليميااة  •

المعتماادة فااي الماادارس المغربيااة هااذا الاانمط 

 الجديد من التعليم اإللكتروني 

صااعوبة تطبيااه بعااض أسااالي  التقااويم فااي  •

 15التعليم والتعلم االلكتروني  
عدم إجااراء دراسااات تهااتم بتطااوير نظريااات  •

 أنواع التعليم خاصة بهذا النوع من 
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ضعف الوعي لدى بعض مخططااي وراساامي  •

السياسات التربوية بالهدا والفلساافة التربويااة 

التااي تكماان وراء االسااتخدام األمثاال للتعلاايم 

 16التعليمية  النقال داخل العلمية

عدم مالءمااة منهجيااة التاادريس سااواء تعلقاات  •

بااانقو فاااي الممارساااة، أو نقاااو الوساااائل 

المتوفرة ألعضاء هيئة التدريس أو غيرها     

هذد األخيرة تعااد أيضااا ماان أهاام أسااباب عاادم 

في   6,6الرضا عن الدروس عن بعد بنسبة    

 9,7فااي اإلعاادادي، و   8,7االبتاادائي، و   

 نظر الجدول السابه(في الثانوي  )ا

 

 لها علقة بالمكون التكنولوجي  .4.3

صعوبة متابعة الدروس بسااب  نقااو أو عاادم  •

كفاية قنوات الولوج وهذا السب  أوردته علااى 

الخصااوص األساار المقيمااة بالوسااط القااروي 

بالنساااابة  54بالنساااابة لالبتاااادائي و  55 )

لإلعاادادي(، واألساار المنتميااة للطبقااة الفقياارة 

  إذ 53و  60التاااوالي  بنسااا  تبلاااب علاااى 

ماان األساار التااي لااديها  41صاارحت أيضااا  

 29أطفال متمدرسوق فااي الساالك الثااانوي و 

في التعليم العالي بأق الصااعوبة الرئيسااية فااي 

متابعة الدروس تكماان فااي عاادم كفايااة قنااوات 

 17الوصول إليها 

 عدم كفاية محتوى الدروس  •

عاادم مسااايرة مراكااز تكااوين األساااتذة للتعلاايم  •

االلكتروناااي إذ ياااتم فيهاااا تكاااريس التعلااايم 

 التقليدي 

 

 معوقات لها علقة بالجانب اإل اري   .3.3

عدم تمكن كثياار ماان الطااواقم اإلداريااة داخاال  •

المؤسسااات التعليميااة ماان الباارامت الخاصااة 

الكومبيوتر واالنترنت، ممااا يحااول دوق بعمل  

مساااعدة األساااتذة والمتعلمااين، وبالتااالي عاادم 

االنخااراط اإليجااابي إلنجاااح هااذا النااوع ماان 

 التعليم 
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في اإلعاادادي و    44في المستوى االبتدائي و     40   

فااي الثااانوي  وهااي أكثاار اسااتخداما فااي القطاااع  46

و   61و   65الخاااص، بنساا  تبلااب علااى التااوالي   

  وتأتي القنوات التلفزية المغربية في المرتبة الثانيااة 48

لإلعدادي، وفي   29للمستوى االبتدائي، و   39بنسبة  

 44و  63الوسااط القااروي علااى الخصااوص بنساابة  

 18على التوالي 

على الرغم من إطالق وزارة التربية الوطنية لمنظومااة  •

معلوماتية تمكن التلميذات والتالميذ من الولوج المجاني 

وكااذا   TelmidTICEإلااى منصااة التعلاايم عاان بعااد 

تحمياال المااوارد الرقميااة باادوق ضاارورة التااوفر علااى 

وأشركت القنوات التلفزية المغربيااة   رصيد "أنترنت"،

بعااد، إال أق شاابكات التواصاال فااي عمليااة التعلاايم عاان 

االجتماعي بحساا  تقرياار المندوبيااة السااامية للتخطاايط 

هي القنوات األكثر استخداما لمتابعة الدروس عن بعااد: 

 

عدم قاادرة فئااات عريضااة ماان المغاربااة  -

بسااب   شراء جهاز نقال متطور وحااديث

 غالء أسعارها 

ماعي هي األكثر استخداما لمتابعة وما دامت شبكات التواصل االجت

الاادروس عاان بعااد فهااي باادورها تنبئنااا بااأق الهاااتف المحمااول هااو 

الوساايلة األكثاار اسااتخداما ماان أجاال ذلااك، إال أق هناااك تحااديات 

 وصعوبات عديدة تواجه استخدام الهواتف المحمولة في التعليم:
صااغر حجاام ال اشااة يحااد ماان كميااة  -

المعلوماااات المعروضاااة ومااان ساااهولة 

 قراءتها 
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سعتها التخزينية المحدودة بسااب  صااغر  - :صعوبات فنية .6.3

 الذاكرات 
عدم تااوفر الفنيااين المااؤهلين المناساابين إلصااالح األضاارار التااي   •

تلحه باألجهزة اإللكترونية أو التي تتعله ببرمجة الباارامت وقواعااد 

البياناااات فاااي األجهااازة الذكياااة، وإق وجااادت بعاااض ال اااركات 

  .19المتخصصة لكنها تكلف الكثير

الحاجااة إلااى شااحن البطاريااة الخاصااة  -

 بالجهاز ب كل مستمر 

ارتفاااع التكلفااة الماديااة لالتصااال ب اابكة  -

الفقياارة االنترنت مما يثقل كاهاال األساار  

 بمصاريف إضافية 

 :صعوبات تتعلق بالبنيات التحتية  .7.3

ة تحتية متطااورة تساااعد فااي توساايع اسااتخدام • عدم التوفر على بني

أساالوب التعلاايم االلكترونااي فااي الماادارس المغربيااة  وخاصااة فااي 

المناااطه القرويااة ماان كهرباااء وأنترناات وهاااتف وأدوات ووسااائل 

 تكنولوجية مثل الحواسي  والوسائل والتقنيات التفاعلية الحديثة 

صعوبة إدخااال المعلومااات إلااى الجهاااز  -

 بسب  صغر لوحة مفاتيحه 

ضااااعف الساااارية واحتمااااال اختااااراق  -

 النتائ  والتوصيات  .4 معلوماتي 

ممااا ساابه أق نجاااح التعلاايم اإللكترونااي   نسااتنتتالنتائ     .1.4

بالمدرسة المغربية تحااول دونااه مجموعااة ماان المعوقااات 

أو   لجان  التكنولوجي، والتي منها نقوبا  التي لها عالقة

عااادم كفاياااة أدوات تكنولوجياااا المعلوماااات واالتصاااال 

)المعدات، االنترنت   (، باإلضافة إلى المعوقات التي لها 

ي كاانقو التجربااة فااي مجااال ارتباااط بالعنصاار الب اار

التكوين عن بعد، وغياب المراقبة وتقييم التالميذ من قباال 

أعضاء هيئة التدريس، باإلضافة أيضااا التفاعاال المباشاار 

السابقة   إلى الجوان مع أعضاء هيئة التدريس  باإلضافة  

هناك ما يتعله أيضا بكل من البنيات التحتية التااي تحتاااج 

 مسايرة هذا النوع من التعليم تأهيال خاصا للنهوو بها ل

    

ومن بين المعوقات أيضا في هذا الجان  نااذكر باإلضااافة إلااى مااا   

 سبه بعض الم اكل التقنية مثل:

صااعوبة الوصااول إلااى المعلومااات وضااعف  •

االنترناات وانقطاااع ال اابكة المفاااج  صاابي  

نتيجااة لااذلك، وفااي أماااكن كثياارة عاادم وجااود 

 تغطية انترنت بها 

م اكل تتعله بالمواقع الرسمية وعدم كفاءتهااا  •

إذ ساارعاق مااا تسااقط وتتوقااف عنااد الضااغط 

الكبياار عليهااا بسااب  كثاارة الزيااارات، نااذكر 

كمثال مواقيت اإلعااالق عاان نتااائت امتحانااات 

 الباكالوريا 

 التوصيات  .2.4

بناء خطة استراتيجية واضحة المعالم لتنفيااذ التعلاايم اإللكترونااي،   -

 وربطه بالمعرفة ويليات اكتسابها 

وقات وصعوبات مالية تواجه عملية توظيف تكنولوجيدا مع  .5.3

 المعلومات ومنها 
خله بنيااات تحتيااة متطااورة تساااعد فااي توساايع اسااتخدام أساالوب   -

 التعليم االلكتروني في المدرسة المغربية 

ارتفاااع أسااعار الوسااائل التكنولوجيااة وتكلفااة  •

 صيانتها الدورية 
العاملااة لرفااع  والقااوى المااوظفين وتكااوين تاادري  علااى الحرص -

كفاااءتهم وتااأهيلهم علااى النحااو المناساا  فااي مجااال التعاماال مااع 

األجهزة االلكترونية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا النوع من 

 التعليم 

تطور التكنولوجيا المسااتمر ممااا تترتاا  عليااه  •

 صعوبة مالحقتها 

 محافظةلل اإللكترونية للرقابة مختصة هيئات وضع على الحرص - ارتفاع تكاليف تدري  الكوادر الب رية عليها  •

 .للطلبة والتالميذال خصية   المعلومات علىو العمل سر على
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ت جيع العاملين على استخدام تطبيقات الرقمنااة وماانح المتمياازين   -

والمعنوية التااي ت ااجعهم علااى إتقاااق في استخدامها الحوافز المادية  

 عملهم 

تطوير المناهت والباارامت التعليميااة والتعلميااة وهااو مااا ماان شااأنه   -

المساهمة في نجاح مفهوم المدرسة اإللكترونية، واالرتقاء بمنظومة 

 التعليم ككل 
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