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البرنامج التدريبي: مهارات كتابة وإعداد أوراق السياسات

نامج:  1Hوصف ال
يعمل املعهد العربي للبحوث والسياسات – نواة على دعم الباحثين/ات في تطوير مهاراتهم وقدراتهم إلنتاج 
بحــوث ذات قيمــة معرفيــة ومرتبطــة بالقضايــا الراهنــة للمجتمعــات العربيــة، وفــي هــذا اإلطــار جــرى تطويــر 
برنامــج تدريبــي متخصــص فــي مهــارات كتابــة وإعــداد أوراق السياســات يقــوم بتنفيــذه مجموعــة مــن املدربيــن/
ات والخبــراء مــن مختلــف الــدول العربيــة، ويتضمــن جلســات تدريــب وإشــراف يتمخــض عنهــا أوراق سياســات 

فــي قضايــا مختلفــة.

البرنامــج التدريبــي يســعى إلــى دعــم كتابــة أوراق السياســات باالســتعانة بدليــل إعــداد أوراق السياســات، 
وكذلــك باســتخدام عمليــة مراجعــة األقــران. وتخــدم أوراق السياســات املســاهمة فــي تنظيــم حمــالت مناصــرة 

مــن خــالل أنشــطة التعــاون والكتابــة واملراجعــة.

وتتمثل األهداف الرئيسية للتدريب في:

1. تعزيــز مهــارات الكتابــة فــي مجــال السياســات العامــة بيــن املنظمــات األعضــاء فــي املعهــد العربــي للبحــوث 
نــواة.  – والسياســات 

2. مواصلة تطوير مجلس مراجعة األقران الخاص بمعهد نواة.

3. االستفادة من وبناء قدرات مؤسسات البحث والتفكير املحلية من خالل التدريب والدعم املبني على 
االحتياجات.

4. خلق فرص للتواصل والتشبيك والتعاون.

لجنة مراجعة اLMقران:
د. جواد الرباع –املغرب-  /1

د. وفاء نعيم -مصر-   /2

د. عبير مصلح -فلسطين-   /3

د. صبيحة حماد-الجزائر-  /4
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   تهدف هذه الورقة  لتحليل مقاربة وزارة التربية املغربية لتداعيات 
توقيــف الدراســة نتيجــة تداعيــات جائحــة كورونــا املســتجد ومراهنتهــا 
علــى عمليــة التعليــم عــن بعــد الســتكمال املوســم الدرا�ســي، باســتثمار 
إصــالح القطــاع وتوظيــف التقنيــة فــي املجــال التربــوي، ومقاربــة مــدى 
فاعليــة عمليــة »التعليــم عــن بعــد« الســتكمال الدراســة و كــذا آفــاق 
تطويرهــا نحــو تعزيــز الرقمنــة بالعمليــة التعليميــة وذلــك برصــد برامــج 
تعزيــز التكنولوجيــا بالقطــاع التربــوي وتوظيــف عمليــة »التعليــم عــن 
لتخلــص إلــى أن رقمنــة التعليــم يتيــح  لتدبيــر جائحــة كورونــا،  بعــد« 

إمكانــات محوريــة لتأهيــل القطــاع للولــوج ملجتمــع املعرفــة.

تناولت هذه الدراسة ثالثة محاور بحثية أساسية ويتعلق األمر ب: 

- أوال: إدماج التكنولوجيا في النظام التربوي

- ثانيا: تدبير جائحة كورونا: نموذج تدبير عملية التعليم عن بعد

- ثالثا: رهانات رقمنة العملية التعليمية

- خاتمة وتوصيات

رقمنــة  كورونــا،  جائحــة  بعــد،  عــن  التعليــم  التعليميــة،  العمليــة 
املعرفــة. مجتمــع  الفــرص،  تكافــؤ  التعليــم، 

ملخص
 ورقة السياسات:

الكلمات المفاتيح:
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تقديم:

هّمــت تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد 19( أغلــب دول العالــم، وجميــع القطاعــات 
الحيوية لغالبية دول العالم )السياسية واالقتصادية واالجتماعية ...(، وال يشكل قطاع التربية والتعليم في 
جميع مستوياته استثناء، حيث فرضت إجراءات الحجر الصحي الهادفة ملحاصرة االنتشار السريع لعدوى 
الفيروس، توقيف الدراسة الحضورية بالفصول الدراسية، بعد إغالق أكثر من 180 دولة ملدارسها أواخر 
مــارس 2020، وتشــير تقديــرات منظمــة اليونســكو عــدد التالميــذ والطــالب املتوقفيــن عــن االلتحــاق بالفصــول 
بأكثــر مــن مليــار ونصــف تلميــذ وطالــب، أي مــا يعــادل 87.4 باملائــة مــن إجمالــي الطــالب بالعالــم1، وبالنســبة 
للعالم العربي أكثر من 80 مليون تلميذ، منهم حوالي 11 مليون تلميذ باملغرب، ودعت املنظمة لالعتماد على 

التعليــم عــن بعــد لضمــان اســتمرار العمليــة التعليمية.

وعليــه، قــررت وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن املنهــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي املغربيــة توقيــف 
الدراســة الحضوريــة بالفصــول اعتبــارا مــن يــوم 16 مــارس 2020 حتــى إشــعار أخــر، كإجــراء وقائــي لحمايــة 
التالميــذ والطلبــة واألطــر اإلداريــة والتربويــة العاملــة بالقطــاع، هــذا التوقيــف االســتثنائي أعقبــه إعــالن حالــة 
الطوارئ الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا املستجد كإجراءات وقائية، غير أن األمر ال يتعلق بعطلة 
اســتثنائية، إنمــا يضيــف بيــان الــوزارة أنهــا قــررت تعويضهــا بالتعليــم عــن بعــد، علــى أن تنطلــق هــذه الــدروس 
عــن بعــد الســتكمال مــا تبقــى مــن الســنة الدراســية، عبــر البوابــة االلكترونيــة تلميــذ تيــس )TelmidTICE( وبــث 

الــدروس املصــورة بالقنــوات العموميــة.

 ولتدبيــر تداعيــات هــذه األزمــة ومــن أجــل توفيــر الــدروس للتالميــذ لتجــاوز إكراهــات هــذه الجائحــة علــى 
القطــاع، وتنزيــل مضاميــن اســتئناف الدراســة عــن بعــد، إذ أن اســتمرار األوضــاع ســيؤدي إلــى تــردي مســتوى 
التالميذ، باشــرت الوزارة بعدة إجراءات وفق خطة تمحورت على اســتكمال املوســم الدرا�ســي، وســنركز على 
الدراســة فــي التعليــم االبتدائــي، ملحوريتــه فــي قطــاع التربيــة والتكويــن واعتبــاره محــور التنشــئة االجتماعيــة، إذ  
قــررت وزارة التربيــة والتكويــن اســتكمال العمليــة التعليميــة فــي املوســم الدرا�ســي 2020-2019 باالعتمــاد علــى 
التعليم عن بعد، رغم أن هذا البديل املقترح املعوض للدروس املباشرة بين التالميذ واألساتذة، وفق عملية 
»التعليم عن بعد« يطرح مشــكالت عدة؛ تأهيل األســاتذة  واألطر التربوية في آليات التعليم عن بعد، ومدى 
قــدرة التالميــذ علــى املواكبــة، وإشــكاليات تكافــؤ الفــرص ومحدوديــة تفاعــل التالميــذ مــع عمليــة »التعليــم عــن 

بعــد«، وضعــف اســتقطاب التالميــذ الســيما بالعالــم القــروي والفئــات الهشــة وغيرهــا.

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5579/   :1-  ياسمين أيمن، أزمات ما بعد كورونا: فرص وعوائق تكنولوجيا التعليم في الدول املنخفضة الدخل، مركز املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة، 11ماي 2020، على الرابط التالي
%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D9%88%D8%B9%D9%-

88%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84
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وفــرض اســتمرار تداعيــات الجائحــة وتمديــد حالــة الطــوارئ الصحيــة وإغــالق املناطــق املوبــوءة، فتــح 
نقاش حول الصيغة التعليمية في املوسم الدرا�سي 2020-2021، فقررت الوزارة اعتماد صيغتين النطالق 
املوســم الدرا�ســي وفــق نتائــج اســتطالع لرغبــة أبــاء وأوليــاء التالميــذ فــي اعتمــاد التعليــم الحضــوري، وفــق 
برتوكــول صحــي صــارم ومراعــاة التدابيــر الوقائيــة واالحترازيــة )فــرض الكمامــات وتعقيــم املؤسســات واحتــرام 
 علــى املناطــق التــي تشــهد 

ً
التباعــد الجســدي بتقليــص عــدد التالميــذ بالفصــول ...(، غيــر أنهــا فرضــت لزامــا

 لحــاالت اإلصابــات اعتمــاد »التعليــم عــن بعــد«.
ً
ارتفاعــا

 وبالتــوازي، أكــدت علــى إمكانيــة تعويــض التعليــم الحضــوري بصيغــة التعليــم عــن بعــد باملناطــق التــي 
 لحاالت االصابات، لنتساءل عن مدى فاعلية عملية »التعليم عن بعد« في التعليم االبتدائي؟ 

ً
تشهد ارتفاعا

ومــا آفــاق تطويرهــا نحــو تعزيــز الرقمنــة بالعمليــة التعليميــة؟

تنطلــق هــذه الورقــة مــن فرضيــة أن الــوزارة الوصيــة ســتعتمد علــى »التعليــم عــن بعــد« لتدبيــر األزمــة 
الصحيــة لكورونــا، بتوظيــف آلياتــه، غيــر أنهــا ســقطت فــي إكراهــات غيــاب إطــار قانونــي ومنظومــة تقنيــة وبنيــة 
 واالعتمــاد علــى التكنولوجيــا 

ً
تحتيــة لتنزيــل هــذه اآلليــة، رغــم أن اإلصالحــات للقطــاع نّصــت علــى تأهيلــه تقنيــا

فــي العمليــة التربويــة، لذلــك، حاولــت هيكلــة آليــات »التعليــم عــن بعــد« باســتمرار تأهيــل املؤسســات التعليميــة 
واألطــر التربويــة مــن أجــل إرســاء الدعائــم األساســية لرقمنــة املدرســة املغربيــة.

لإلشــارة لتوظيــف تكنولوجيــا التواصــل  »التعليــم عــن بعــد«  وســتعتمد هــذه الورقــة علــى مفهــوم 
واملعلومــات )منصــات رقميــة، برامــج القنــوات التلفزيونيــة، برامــج إلكترونيــة ...( فــي العمليــة التربويــة، مــع 
التمييــز بيــن العمليــة القائمــة عــن »التعليــم عــن بعــد« أو »التعليــم اإللكترونــي« وبيــن توظيــف »آليــات التعليــم 
عن بعد« في التعليم من أجل تجاوز الظروف الطارئة والظرفية، على أن نجاحها يتوقف على استثمار هذه 
اآلليات من أجل تطوير النظام التربوي، وتحدد في مستواها األول على توظيف التقنيات في التعليم لتتدرج 
فــي إرســاء دعائــم تعليــم قائــم علــى »التعليــم اإللكترونــي«، لتتجاوزهــا بإرســاء منظومــة قائمــة علــى التعليــم 

اإللكترونــي. 

وعليه، ســتقارب هذه الورقة للسياســات بمقاربة وصفية تحليلية تتوقف على تاريخ إدماج التقنيات 
باملدرســة باملغــرب، وتداعيــات فيــروس كورونــا املســتجد علــى قطــاع التعليــم االبتدائــي باملغــرب، فــي مداهــا 
القريــب، بتجــاوز إشــكالية تعطيــل الدراســة الحضوريــة بســبب فيــروس كورونــا مــن أجــل اســتكمال املوســم 
الدرا�ســي، وعلــى املــدى البعيــد، الرهــان علــى االنتقــال إلــى االعتمــاد علــى« التعليــم عــن بعــد« لتطويــر العمليــة 
التعليميــة، بتعزيــز رقمنــة التعليــم ملواجهــة التحديــات واألزمــات الطارئــة، وكفرصــة حقيقية لتطوير املنظومة 
حيــث أن  وتجــاوز اإلكراهــات والتحديــات البيداغوجيــة والتقنيــة لتأهيــل املدرســة املغربيــة،  التعليميــة، 
.
ً
 واعدة على التالميذ مستقبال

ً
االعتماد على الرقمنة سيسهل صيرورة العملية التعليمية، كما سيفتح آفاقا
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أواًل: إدماج التكنولوجيا في النظام التربوي

انتبهــت مشــاريع اإلصــالح الجذريــة للقطــاع باملغــرب لضــرورة اســتحضار موقــع التكنولوجيــا داخلهــا، 
ودافعــت علــى توظيــف هــذه اإلمكانيــات واســتثمارها فــي تأهيــل القطــاع، فكانــت البدايــة بامليثــاق الوطنــي 
للتربيــة والتكويــن2، غيــر أن محدوديــة نتائجــه، دفعــت لتعزيــز موقــع الرقمنــة داخــل املنظومــة التربويــة، فشــكل 
البرنامج االســتعجالي محاولة لتســريع تأهيل املؤسســات التربوية تكنولوجيا، وستشــكل الرؤية االســتراتيجية 
لتأهيــل القطــاع بتطويــر برنامــج جينــي لتوظيــف التكنولوجيــا داخــل العمليــات التعليميــة، غيــر أن تقييــم 
البرنامــج واالختــالالت التــي واكبــت تنزيلــه، دفعــت القتــراح املجلــس األعلــى للتعليــم رؤيتــه االســتراتيجية 2015 
-2030 إلعــادة هيكلــة قطــاع التربيــة؛ برؤيــة محورهــا مدرســة النجــاح ومواكبــة تحــوالت املغــرب السياســية 

واالقتصاديــة، فــي أفــق إدماجــه باقتصــاد املعرفــة.

بية والتكوين:  [H0 لل 1. الميثاق الوط=>
عــرف قطــاع التعليــم إصالحــات عــدة منــذ االســتقالل، غيــر أن محدوديــة تأثيرهــا علــى امليــدان، دفــع 
 زمنيــا العشــرية 

ً
إلعــالن إصــالح جديــد يعيــد االعتبــار فــي امليثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن3، وحــددت لــه إطــارا

2000-2009 إلصــالح التربيــة والتكويــن، وجــاء املشــروع فــي أكثــر مــن 177 نقطــة بمثابــة ميثــاق واســتراتيجية 
للقطاع خالل هذه العشرية، وينطلق من قسمين: حدد القسم األول املبادئ األساسية للميثاق واملرتكزات 
، الغايــات الكبــرى لــه محورهــا هدفهــا جعــل املتعلــم فــي قلب االهتمام، 

ً
الثابتــة لنظــام التربيــة والتكويــن، وأخيــرا

ويتوقــف القســم الثانــي علــى ســت مجــاالت لتجديــد و19 تســع عشــر دعامــة هدفهــا وضــع التلميــذ فــي قلــب 
العمليــة التعليميــة وتطويــر املناهــج والرفــع مــن جــودة التعليــم بإعــادة هيكلــة أدوار التربيــة والتكويــن.

وتتوقف الدعامة العاشرة استعمال التكنولوجيا الجديدة لإلعالم والتواصل، حيث حددت ألول مرة 
توظيف تكنولوجيا التقنية في مجال التكوين، وتنطلق من هدفها تحقيق التوظيف األمثل للموارد التربوية 
باالعتمــاد علــى التكنولوجيــا الجديــدة لإلعــالم واالتصــال فــي مجــال التكويــن املســتمر، باســتثمار الوســائل 
التقنية الحديثة في بعض املجاالت؛ كاالستعانة بالتعليم عن بعد في مستويات اإلعدادي والثانوي باملناطق 
املعزولــة،  والســعي لتحقيــق تكافــؤ الفــرص باالســتفادة مــن مصــادر املعلومــات وبنــوك املعطيــات وشــبكات 
التواصل، من أجل حل مشكلة ندرة والتوزيع غير املتساوي للخزانات والوثائق املرجعية ... وقد حدد امليثاق 
الخطة الزمنية النطالق تجهيز املدارس بالتكنولوجيا الجديدة لإلعالم والتواصل بداية من املوسم املدر�سي 

والجامعــي 2000-2001، علــى أن يتــم توســيع هــذه البنيــة التحتيــة تدريجيــا فــي الســنوات الالحقــة4.

أســس امليثــاق للمرحلــة األولــى إلصــالح التعليــم وإعــادة تأطيــره وفــق املســتجدات  وفــي هــذا الســياق، 
 إدمــاج تكنولوجيــا املعلومــات ضمــن أجنــدة 

ً
والتحــوالت العامليــة، وتعزيــز جــودة النظــام التربــوي، وكان لزامــا

2 -  وضع امليثاق الوطني للتربية والتكوين املنهي والبحث العلمي سنة 1999، وتم تفعيل مضامينه عام 2000.
http://amalef.tripod.com/chartearab.pdf  :3- امليثاق الوطني للتربية والتكوين، وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والبحث العلمي، على الرابط التالي

4-  نفس املرجع، ص18.
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اإلصــالح، فشــكل برنامــج جينــي التأطيــر الرئي�ســي لهــا فــي هــذه النقطــة، حيــث تمــت هيكلــة املجــال التربــوي وفــق 
قاعدة برنامج يتوخى إرســاء اللبنة األساســية للبنية التحتية املعلوماتية باملدارس، غير أن اختالالت شــملت 
تنزيل هذا امليثاق ما استوجب تقييمه وإعادة االعتبار له، بالوقوف على االنجازات املحققة والتحديات التي 

رافقــت تنزيلــه، وفتــح آفــاق لتأهيــل القطــاع علــى املســتوى التقنــي.

جــاء تقريــر املجلــس األعلــى للتعليــم5 بمجموعــة مــن الخالصــات توقفــت علــى املكتســبات والتحديــات، 
فهّمــت كل تمفصــالت القطــاع، لتتوخــى كهــدف عــام االرتقــاء باملدرســة فــي كل املجــاالت، وفــي ميــدان إدمــاج 
مــن أجــل امتــالك  ليســاءل التقريــر اإلصالحــات البيداغوجيــة بامليــدان،  التكنولوجيــا باملدرســة املغربيــة، 
طــرق مجــددة إلدخــال املدرســة إلــى العصــر الرقمــي، حيــث توقــف علــى أن تجهيــز املؤسســات بتقنيــات اإلعــالم 
والتواصــل ليــس لهــا تأثيــر عملــي علــى عمليــة تعلــم التالميــذ. باإلضافــة إلــى ذلــك، وبلغــة األرقــام، يســجل التقريــر 
محدودية تجهيز املؤسسات التعليمية املغربية بالحواسيب مقارنة مع بلدان أخرى، حيث أن في سنة 2011 
ســجل بــأن %31 باملائــة مــن تالميــذ الســنة الرابعــة و%13باملائــة مــن تالميــذ الســنة الثانيــة إعــدادي يدرســون 
بمؤسسات ال تتوفر على حواسيب، و%49باملائة من تالميذ السنة الرابعة و%70 من تالميذ السنة الثانية 
إعــدادي يدرســون بمؤسســة تتوفــر علــى حاســوب واحــد لســتة تالميــذ وأكثــر، كمــا أنهــا لألســف ال توضــع رهــن 
إشارة املتعلمين أثناء تقديم الدروس، باملقارنة مع دول أخرى6، هذه النتيجة تظهر محدودية إدماج التقنية 
بامليــدان التربــوي وحصيلتهــا املتواضعــة، ممــا دفــع إلــى البحــث عــن مقاربــة جديــدة للملــف التربــوي بشــكل عــام 

وفــي إطــار الرقمنــة بشــكل خــاص. 

فجــاءت مشــاريع البرنامــج االســتعجالي7، كمحاولــة لتجــاوز إكراهــات تنزيــل امليثــاق، وركــز البرنامــج علــى 
أربــع مجــاالت للوصــول ملدرســة النجــاح أبرزهــا، مواجهــة اإلشــكاالت األفقيــة للمنظومــة التربويــة، ويحــدد لــكل 
مجــال عــدة تدابيــر تكفــل الوصــول لألهــداف املقــررة لهــا، وفيمــا يخــص إدمــاج تقنيــات باملنظومــة التربويــة تــم 
تطويرهــا بإضافــة » إدمــاج تقنيــات اإلعــالم والتواصــل وتحفيــز روح اإلبــداع« ضمــن مجــال التعلــم تحــت رقــم 

E1.P10 الــذي حــدد خمــس مجــاالت للتطويــر8:

● تحسين آليات قيادة برنامج GENIE؛

● وضع استراتيجية للتجهيز تهدف إلى إدماج اإلعالميات في املحيط البيداغوجي للتالميذ؛

● وضع استراتيجية للتكوين مالئمة للحاجيات املحلية؛

● تسريع تطوير املضامين الرقمية؛ 

● وضع استراتيجية فعالة لقيادة التغيير.

5-  التقرير التحليلي تطبيق امليثاق الوطني للتربية والتكوين 2013-2000 املكتسبات واملعيقات والتحديات، املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرباط، دجنبر 2014 

6-   نفس املرجع، ص119-120.
http://www.crmefk.ma/wp-content/uploads/2018/04/%D9%85%D9%84%D9%81-  :7- البرنامج االستعجالي: جميعا من اجل مدرسة النجاح 2012-2009، وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والبحث العلمي ، على الرابط التالي

%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA
%D8%B9%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A.pdf

8- نفس املرجع
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تتوقــف هــذه املحــاور علــى تطويــر وتجــاوز االكراهــات التــي واجههــا إدمــاج التقنيــات بالتعليــم، بوضــع 
اســتراتيجيات جديــدة لتطويــر إدمــاج التقنيــات التكنولوجيــة باملدرســة، ومــن أجــل تنزيــل هــذه املقتضيــات، 
حــددت مذكــرة وزاريــة9 موجهــة للمفتشــين واملــدراء واألســاتذة املحــاور األساســية لتفعيــل مقتضيــات البرنامــج 
االستعجالي واالرتقاء بجودة التعليم باستعمال التكنولوجيا، عبر تعزيز مضامين وموارد بيداغوجية رقمية 
للمرحلة ما بين 2009-2013 تهم عدة مواد دراسية بمختلف املسلك والتخصصات وتوزيعها على األقسام 
الدراســية كإحدى الركائز األساســية لالســتراتيجية الوطنية لتطوير التعليم في املجال التقني، وشــكل تفعيل 

برنامــج جينــي نقطــة محوريــة فــي هــذا املحــور.

:2006 0 2. برنامج جي=>
 »لبرنامج تعميم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم«، 

ً
انطلق برنامج جيني 10GENIE اختصارا

تجســيدا لهذه االســتراتيجية لتعميم التقنية في مجال التربية والتكوين بكافة املدارس املغربية ســنة 2006، 
وتــم اختتــام املرحلــة األولــى مــن تنفيــذ البرنامــج يوليــوز 2007، الــذي يقــوم علــى ثالثــة محــاور: )إعــداد البنيــات 
التحتيــة، تكويــن املدرســين، املــوارد الرقميــة(. فســاهم البرنامــج فــي إعــداد البنيــة التحتيــة األوليــة للتكنولوجيــا 
 2000 باملدرســة املغربيــة وفــق هــذه املحــاور الثــالث؛ وهكــذا، فإلــى حــدود ســنته األولــى تــم تجهيــز أكثــر مــن 
مؤسســة تعليميــة بقاعــات متعــددة الوســائط، كمــا تــم تكويــن 50 ألــف مــدرس وإنتــاج العديــد مــن الــدروس 
واملوارد الرقمية، وكان الهدف منها تحســين جودة التعلم واإلنماء املنهي للمدرســين وتطوير املهارات املرتبطة 
 لبناء البنية التحتية املحورية لتعزيز التقنية 

ً
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى املتعلمين11، ترســيخا

بالقطــاع املدر�ســي.

و فــي هــذا الســياق، تمــت إعــادة جدولــة برنامــج 2009-2013 بنــاءا علــى اســتراتيجية إدمــاج تكنولوجيــا 
املعلومــات و االتصــال فــي التعليــم لتعميــم األداة املعلوماتيــة ظاخــل املدرســة املغربيــة وفــق خطــة تتأ�ســي علــى 

خمســة محــاور12:

● التجهيز والبنية التحتية: االستمرار في توفير قاعات متعددة الوسائط، بما يمكن تعميم استعمال 
الحاسوب بكافة املؤسسات التعليمية، وقد بلغ عدد املؤسسات املجهزة 9260 مؤسسة في الفترة ما 
بيــن 2013-2009 تشــمل املســتويات االبتدائــي واإلعــدادي والثانــوي، وربطهــا بشــبكة االنترنيــت13، بمــا 

يضمن للمدارس املغربية بنية تحتية تكنولوجية وربطها بالعالم الرقمي. 

● التكويــن واإلنمــاء املنهــي: تكويــن لفائــدة الفاعليــن التربوييــن )هيئــة التدريــس، هيئــة التأطيــر، هيئــة 
اإلدارة وغيرهــم( وهدفهــا فــي الخطــة االســتراتيجية 2009-2013 تكويــن أكثــر مــن 209 ألــف مــن األطــر 
التربويــة، فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال وتطويــر األداء املنهــي14، عبــر تكويــن أطــر تربويــة 

تســتثمر فــي املجــال الرقمــي التربــوي.

9- مذكرة 66، وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والبحث العلمي، 28 ابريل 2011
 Généralisation des Technologies d’Information et de Communication dans l’Enseignement au Maroc -10

11-برنامج GENIE تعميم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم، مديرية برنامج GENIE، وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والبحث العلمي، الرباط، ص.2.
 http://www.taalimtice.ma/node/14 :12- استراتيجية وطنية، وزارة التربية، على الرابط التالي

13- برنامج GENIE تعميم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم، مرجع سابق، ص.2.
14- نفس املرجع، ص.4.
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● املوارد الرقمية: حيث تشكل هذه املوارد الرقمية اإلطار العام لالستراتيجية من أجل إعداد ونشر 
مضاميــن رقميــة موافقــة للمناهــج واملقــررات الدراســية املعمــول بهــا فــي املؤسســات التعليميــة لفائــدة 
التالميــذ واملدرســين، وتــم إحــداث مؤسســة املختبــر الوطنــي للمــوارد الرقميــة مهمتهــا؛ اقتنــاء وإنتــاج 
واملصادقــة علــى املــوارد الرقميــة، كمــا تــم إنشــاء بوابــات رقميــة تضمــن تعزيــز تكنولوجيــا املعلومــات 

واالتصــال فــي التعليــم15، لبنــاء بنيــة تحتيــة محوريــة للمــوارد الرقميــة.

● تطويــر اســتعماالت التكنولوجيــا والتقنيــة بامليــدان التربــوي: هدفهــا تشــجيع املبــادرات الرائــدة فــي 
مجــال إدمــاج التكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت بالتعليــم وفــق خطــة ترتكــز علــى عمليــات؛ )عمليــة 

التحســيس وعمليــة اإلعــالم والتعريــف وعمليــة املصاحبــة وعمليــة التتبــع والتقييــم(16.

قيــادة البرنامــج: تعزيــز هــذا البرنامــج التقنــي بامليــدان التربــوي مــن خــالل تصريــف االســتراتيجية   ●
الوطنيــة علــى الصعيــد الجهــوي واإلقليمــي، فــي إطــار تدبيــر تشــاركي بيــن اإلدارة املركزيــة واألكاديميــات 
الجهويــة للتربيــة والتكويــن والنيابــات اإلقليميــة، بمــا يســاهم فــي إرســاء دعائــم برنامــج وطنــي شــامل.

تتوخــى هــذه املحــاور تعزيــز الرقمنــة فــي القطــاع علــى الصعيــد الوطنــي والجهــوي، لتجــاوز ضعــف فــي إعــداد 
بنيــة تحتيــة رقميــة للقطــاع التربــوي، فأسســت ألسســها الكبــرى ضمــن هيكلــة العمليــة التعليميــة؛ بتطويــر 
، وإنتــاج املــوارد الرقميــة وتأهيــل العامليــن عليهــا وفــق خطــة محوريــة طموحــة، وقــد 

ً
 ومعلوماتيــا

ً
املــدارس تقنيــا

ســاهمت الرؤيــة االســتراتيجية للمجلــس األعلــى للتعليــم فــي تثمينهــا وتطويرهــا. 

̂_ص^ح 2030-2015:  اتيجية ل [HسM3. الرؤية ا
ساهم اإلقرار بمحدودية اإلصالحات املقرر وفق امليثاق الوطني، إلى جانب إقرار دستور جديد للمملكة 
والتحــوالت التــي أعقبتــه فــي االنتقــال إلــى إرســاء رؤيــة جديــدة لإلصــالح لتجــاوز اإلكراهــات والتحديــات التــي 
صاحبــت تنزيــل امليثــاق، الســيما محدوديــة الولــوج للتعليــم عبــر التكنولوجيــا، فبــادر املجلــس األعلــى للتعليــم 
لبلــورة رؤيــة اســتراتيجية لإلصــالح17 مــن أجــل مدرســة اإلنصــاف والجــودة واالرتقــاء مؤطــرة فــي مــدى زمنــي مــا 

بيــن 2030-2015. 

لقد شكلت الرؤية االستراتيجية لإلصالح اإلطار العام وفق عدة فصول هدفها األسا�سي ترقية املدرسة 
وفــق أربعــة محــاور: مــن أجــل مدرســة اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص، مــن أجــل مدرســة الجــودة للجميــع، مــن 
أجــل مدرســة االرتقــاء بالفــرد واملجتمــع، مــن أجــل ريــادة ناجعــة وتدبيــر جديــد للتغييــر، وفــق ثالثــة وعشــرون 
رافعــة، لتجــاوز االختــالالت التــي تعانــي منهــا املدرســة املغربيــة فــي أفــق االضطــالع بالرهــان األسا�ســي لهــا تمكيــن 
املدرســة من االضطالع األمثل بمختلف وظائفها )التنشــئة االجتماعية والتربية على القيم، التعليم والتعلم 
والتكويــن والتأطيــر والبحــث واالبتــكار والتأهيــل، وتســيير االندمــاج االقتصــادي واالجتماعــي والثقافــي(، فــي أفــق 
االرتقــاء باملجتمــع املغربــي مــن مجتمــع مســتهلك للمعرفــة إلــى مجتمــع نشــر املعرفــة وإنتاجهــا واإلســهام فــي تعزيــز 

15- نفس املرجع، ص.7.

16- نفس املرجع، ص.9-10.
17- رؤية إستراتيجية لإلصالح 2030-2015: من اجل مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء، املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على الرابط التالي:  

https://www.csefrs.ma/wp-content/uploads/2017/09/Vision_VF_Ar.pdf
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موقــع املغــرب فــي مجتمــع املعرفــة وفــي مصــاف الــدول الصاعــدة18، ويحــدد الفصــل الثالــث هدفهــا فــي تأهيــل 
املدرسة كمنصة لالرتقاء بالفرد واملجتمع، وتتوقف الرافعة العشرون من أجل تحديد الخطوات املحورية 
األساســية لتنزيــل هــذا الهــدف علــى تقويــة واالرتقــاء باملدرســة مــن أجــل االنخــراط الفاعــل فــي اقتصــاد املعرفــة 

ومجتمــع املعرفــة؛ هــذا الــورش يعتقــد املجلــس األعلــى أنــه يتوقــف علــى أربعــة مداخــل19:

 لتجدديهــا واالرتقــاء بهــا، ومــن 
ً
1- إدمــاج ناجــح لتكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال باملدرســة: وتعتبــره شــرطا

أبــرز أهدافــه إعــداد برنامــج وطنــي قصــد اســتكمال تجهيــز املؤسســات التعليميــة بتكنولوجيــا اإلعــالم 
واالتصــال وكل املــواد الرقميــة، وتعزيــز إدمــاج هــذه التكنولوجيــا فــي اتجــاه لالرتقــاء بجــودة التعليــم، 
والعمــل علــى رقمنــة الكتــاب املدر�ســي واملضاميــن والوثائــق التعليميــة، وإدمــاج تكنولوجيــا اإلعــالم 
واالتصــال والثقافــة الرقميــة كمــادة أساســية للتكويــن، وتنميــة وتطويــر التعليــم عــن بعــد. وفــي ســبيل 
تحقيــق هــذه األهــداف نــص علــى االنفتــاح علــى شــراكات مــع املقــاوالت مــن القطــاع الخــاص لإلســهام فــي 

هــذا املجهــود لتطويــر البنيــة التحتيــة التقنيــة باملؤسســات التعليميــة باملغــرب؛

 بالعالم؛
ً
2- إتقان اللغات األكثر استعماال

3- توجيه البحث العلمي واالبتكار نحو أهداف التنمية البشرية؛

4- تطوير مستوى التكوين والتأهيل من أجل البحث.

يستكمل هذا املدخل بالرؤية االستراتيجية لإلصالح أولويات البرنامج الوطني الذي انطلق لتعزيز بنية 
تحتيــة رقميــة للمدرســة املغربيــة، ليؤكــد علــى بنــاء املحــاور الكبــرى لــه بإدمــاج التكنولوجيــا بالقطــاع التربــوي، 
ويقرنهــا بتوجيــه البحــث العلمــي وتطويــر مســتوى التكويــن، ليخلــص التقريــر إلــى أن الولــوج ملجتمــع املعرفــة 
يتوقــف علــى تأهيــل املدرســة وتقويــة قدراتهــا البشــرية واملؤسســاتية وتطويــر أدائهــا بإقــرار إصالحــات هيكليــة فــي 
القطــاع علــى رأس أولوياتهــا إدمــاج التكنولوجيــات الجديــدة20، وبعــد خمــس ســنوات علــى بدايــة تنزيــل الرؤيــة 
االســتراتيجية، واســتكمال تعزيــز بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة، فاجــأت جائحــة كورونــا الفاعليــن علــى القطــاع، 
لتضيف تحديا جديدا باإلضافة للتحديات السابقة، وفرضت توقيف الدراسة وتعويضها بعملية »التعليم 

عــن بعد«. 

18-  نفس املرجع، ص9-10.
19- نفس املرجع، ص58.

20-  نفس املرجع، ص63.
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ثانيا: تدبير جائحة كورونا: عملية »التعليم عن بعد«

بعــد إعــالن حالــة الطــوارئ وتوقيــف الدراســة بالفصــول حــدد بيــان وزارة التربيــة يــوم 16 مــارس النطــالق 
الدروس عن بعد21، عبر البوابة االلكترونية تلميذ تيس وعبر القنوات العمومية من خالل حصص مصورة 
 
ً
 وتشكيكا

ً
تذاع بها وفق برمجة خاصة، هذا اإلجراء فرضته ظروف الجائحة، فعرفت األسابيع األولى ارتباكا

مــن البعــض فــي فعاليــة هــذه اآلليــات التقنيــة فــي اســتكمال املوســم الدرا�ســي، غيــر أن الــوزارة حاولــت تــدارك 
اإلكراهــات املطروحــة بتســخير كافــة اإلمكانــات املتاحــة لتعزيــز عمليــة التعليــم عــن بعــد واســتكمال الــدروس، 

 لهــذه التوظيــف االســتثنائي لهــذه اآلليــات التربويــة.
ً
 مرحليــا

ً
كمــا قدمــت تقييمــا

1. آليات التعليم عن بعد:
فــي الســنوات األخيــرة، تغلغــل العالــم الرقمــي بشــكل متزايــد فــي كل نواحــي الحيــاة ليشــمل مجــال التربيــة 
والتكويــن، فأضحــت التكنولوجيــا تســتخدم لتوصيــل املعرفــة وتحويــل عمليــات التعلــم وتطويــر املهــارات22، 
وتتعــدد اآلليــات املســتعملة فــي امليــدان، ويتأســس التعليــم عــن بعــد علــى توظيــف التقنيــات والتكنولوجيــا 
كأدوات لتحســين التعليــم ودعــم العمليــة التعليميــة، ويتــم توظيــف آليــات »التعليــم عــن بعــد« كبدائــل غيــر 

تقليديــة لتطويــر أنظمــة التعليــم23، ويمثــل الجيــل الثالــث مــن التطــورات الخاصــة بامليــدان التربــوي. 

 عن املعلم وال يوجد اتصال شخ�سي 
ً
يحدد في سياقه النظري كطريقة للتعليم يكون فيها املتعلم بعيدا

بينهمــا، ويعــد أبــرز االتجاهــات الحديثــة فــي التعليــم، علــى أنــه يجــب التمييــز بيــن »منظومــة التعليــم عــن بعــد« 
و«عمليــة التعليــم عــن بعــد« أو »التدريــس عــن بعــد« فــي حــاالت الطــوارئ، ويتوقــف األخيــر علــى أنــه ليــس ســوى 
تحول مؤقت من التدريس بالنظام التقليدي عبر اســتثمار التكنولوجيا الســتكمال الدراســة، في أفق العودة 
إلــى مــا كانــت عليــه األمــور قبــل حالــة الطــوارئ، فيمــا يفتــرض فــي »منظومــة التعليــم عــن بعــد«؛ كنظــام تقــوم بــه 
مؤسسة تعليمية تعمل على إيصال املادة التعليمية أو التدريبية للمتعلم في أي مكان وأي وقت24، لتستثمر 

كل آليــات التعليــم االلكتروني.        

 مــن 
ً
ومــن املهــم اإلشــارة إلــى أنــه ال بــد مــن التمييــز بيــن اســتخدام التكنولوجيــا مــن أجــل التعلــم، بــدال

تعليــم كيفيــة اســتخدام التكنولوجيــا، ويشــكل اســتخدام وتوظيــف التكنولوجيــا فــي القطــاع التربــوي يمكــن 
مــن تحقيــق العلميــة التعليميــة بأشــكال مختلفــة، حيــث تســاهم فــي دعــم عمليــات التعلــم بشــكل فعــال، لكــن 
التكنولوجيــا ال تســتطيع تعويــض املعلــم ودوره25، غيــر أنــه محــوري وأسا�ســي ألنــه ينبنــي علــى خاصيــة إتاحــة 

21- بالغ إخباري رقم 4: انطالق التعليم عن بعد، وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 15 مارس 2020
22- سارة غران كليمان، التعلم الرقمي: التربية واملهارات في العصر الرقمي، تقرير ندوة االستشارية املعنية بالتعلم الرقمي، مؤسسة راند ومعهد كورشام، 2017، ص4.

23- طارق عبد الرؤوف عامر، التعليم عن بعد والتعليم املفتوح، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2013، ص2.
https://arabicpost.net/opinions/2020/04/02/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-   :24- زهير خليف، الفرق بين التعليم عن بعد والتدريس عن بعد في حاالت الطوارئ، ارابيك بوست، 2 ابريل 2020، على الرابط التالي

%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A
/%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9

25- سارة غران كليمان، التعلم الرقمي: التربية واملهارات في العصر الرقمي، مرجع سابق، ص7.
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التعلم في أي مكان وتوفيره للجمع بين الوســائط التقنية والطريقة البيداغوجية26، رغم األســئلة املطروحة 
حــول فاعليتــه والتحديــات التــي تثيرهــا، ومــدى إمكانيــة تعويضــه للنظــام التربــوي التقليــدي، ليتقاطــع مــع 
االختالالت الهيكلية التي يواجهها القطاع باملغرب، ومحاوالت القائمين على الحقل التربوي للتسريع بإعداد 
قاعدة تقنية للمدارس به، ومحاوالت تأهيل القطاع التربوي على قاعدة التعليم اإللكتروني، غير أن ظرفية 
حالــة الطــوارئ الصحيــة نتيجــة تداعيــات فيــروس كورونــا املســتجد كانــت الفرصــة الحقيقيــة لتنزيــل آليــات 

»التعليــم عــن بعــد«.

2. عملية «التعليم عن بعد» بالمغرب:
معتمــدة علــى خطــة محورهــا عمليــة  قــررت وزارة التربيــة اســتكمال الدراســة فــي ظــل أزمــة كورونــا، 
»التعليــم عــن بعــد« لتعويــض الدراســة الحضوريــة املوقوفــة، فاعتمــدت الــوزارة املعنيــة علــى عــدة وســائل 
وتقنيات بديلة الســتكمالها، وفي هذا اإلطار، كشــفت عن إحصائيات لتقيم مرحلي لتوظيف هذه العملية، 
كما أشار الوزير أن هذه التدابير املعتمدة واإلجراءات التي أطلقتها الوزارة هدفها االستمرارية البيداغوجية 
وتفادي مشكلة »سنة بيضاء« بتداعياتها على القطاع وعلى كل العاملين به، فراهنت على استثمار مختلف 

املنصــات الرقميــة والقنــوات العموميــة لتقديــم الــدروس واســتكمال املوســم الدرا�ســي الجــاري.

ونية تلميذ تيس:  [HلكM1.2. البوابة ا

تتيــح البوابــة االلكترونيــة تلميــذ تيــس )TelmidTICE( دروســا ومــوارد رقميــة مصنفــة حســب األســالك 
واملستويات التعليمية وكذا مختلف املواد الدراسية لهذه املستويات، فبدأت بنشر املوارد الرقمية على أن 
يتــم تعميمهــا بصفــة منتظمــة، وتقدمهــا وزارة التربيــة كخدمــة مجانيــة الســتكمال وتقديــم الــدروس للتالميــذ 

عــن بعــد، بعــد توقيــف الدراســة الحضوريــة.

مــارس بــدأ العمــل بهــذه املنصــة االلكترونيــة لضمــان االســتمرارية بالقطــاع   16 أعلنــت الــوزارة فــي   
املدر�ســي، وتتيــح هــذه البوابــة للتالميــذ متابعــة الــدروس التــي تقدمهــا األكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن؛ 
حيث أعلنت أكاديمية  جهة درعة تافياللت يوم 18 مارس عن إنتاج 23 مورد رقمي للتعليم عن بعد خاصة 
بالســنة أولــى بكالوريــا، كمــا ســاهمت أغلــب األكاديميــات بالتتابــع، فســاهمت أكاديميــة ســوس بمــا يناهــز 160 
مــورد رقمــي 26 مــارس، وأكاديميــة بنــي مــالل خنيفــرة بمــا يناهــز 193 مــورد فــي 2 أبريــل، وســاهمت أكاديميــة 
جهــة الداخلــة وادي الذهــب 16 أبريــل بحوالــي 119 مــورد27، كمــا ســاهمت باقــي املديريــات اإلقليميــة بمــوارد 

رقميــة إلغنــاء املنصــة الرقميــة ولتزويــد التالميــذ بــدروس مصــورة فــي مختلــف املــواد الدراســية.

وقــد أخــذت الــوزارة بالتعــاون مــع اتصــاالت املغــرب تتيــح تقديــم الــدروس والبــث املباشــر للموارد الرقمية 
دون التوفــر علــى رصيــد انترنــت، بالتعــاون مــع شــركات االتصــاالت الثالثــة، بمــا يتيــح الولــوج املجانــي لهــذه 
املنصــات، تعزيــزا ملبــدأ تكافــؤ الفــرص وتمكينهــم مــن االســتفادة مــن الــدروس التــي تقدمهــا املنصــة، وتالفــي 

حرمــان املناطــق املهمشــة مــن االســتفادة مــن دروس الدعــم وغيرهــا.
26-  طارق عبد الرؤوف عامر، التعليم عن بعد والتعليم املفتوح، مرجع سابق، ص7.

https://www.mapnews.ma/ar/actualites/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D9%83%D8%B1%D   :27- كرونولجيا شهر من التعليم عن بعد باملغرب، وكالة املغرب العربي لألنباء، 20 ابريل 2020، على الرابط التالي
9%88%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-

 %D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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وقــد قدمــت الــوزارة حصيلــة رســمية لتوظيــف املنصــة وعمليــة »التعلــم عــن بعــد« 2 أبريــل 2020، إذ 
، وبلــغ عــدد املــوارد الرقميــة املصــورة حوالــي 

ً
بلــغ عــدد املســتعملين للمنصــة حوالــي 600 ألــف مســتعمل يوميــا

3000 مــورد28، غيــر أن هــذه اآلليــات يؤاخــذ عليهــا أنهــا ال تتيــح إمكانيــات للتفاعــل بيــن التالميــذ واألســاتذة. 
لذلــك، راهنــت الــوزارة علــى إرســاء دعائــم ألقســام افتراضيــة تتيــح للتالميــذ املشــاركة بالعمليــة التعليميــة مــن 
خالل توظيف الخدمة التشــاركية بما يضمن تحقيق التفاعل والتواصل املباشــر بينهم، وبلغ عدد األقســام 
االفتراضيــة املنشــاة إلــى حــدود فاتــح أريــل أكثــر مــن 400 ألــف قســم افترا�ســي بالنســبة للمؤسســات العموميــة 
بنســبة تغطــي 52 باملائــة مــن مجمــوع األقســام29، ولتحقيــق مزيــد مــن املرونــة التعليميــة، تــم توظيــف القنــوات 

العموميــة الســتكمال املوســم الدرا�ســي، وبشــكل اختيــاري فــي املوســم الدرا�ســي الحالــي.

2.2. الدروس المصورة عi القنوات العمومية:

لقد بادرت الوزارة بالتوازي مع تفعيل املنصة االلكترونية باالستعانة بالقنوات التلفزيونية العمومية 
الســتكمال الدراســة، وتبــث هــذه القنــوات حوالــي 60 درس كل يــوم، كانــت البدايــة بتقديــم دروس فــي القنــاة 
الثقافيــة وبعدهــا تــم توظيــف قنــوات أخــرى كالقنــاة األمازيغيــة وقنــاة العيــون، بتقديــم حصــص مصورة تذاع 
وفــق برمجــة خاصــة بحصيلــة إجماليــة تقــدر بمــا يناهــز 3441 درس وفــق تقديــرات الوزيــر إلــى حــدود 18 مــاي 
 للتالميذ الذين ال يتوفرون على حواسيب 

ً
2020، وعيا من الوزارة بمبدأ اإلنصاف وتكافؤ الفرص، فإنصافا

أو علــى الربــط بشــبكة االنترنيــت ال ســيما تالميــذ العالــم القــروي، وتنطلــق مــن إحصائيــات إلــى أن أغلــب أســر 
الوسط القروي تتوفر على تلفاز واحد أي ما يناهز 91 باملائة سنة 201530، لتساهم هذه الخدمة التلفزية 

في تعزيز اســتكمال الدروس.

، لقــد جــاءت هــذه املنصــات االلكترونيــة لتــدارك الجائحــة كإجــراءات لتجــاوز توقيــف الدراســة 
ً
إجمــاال

بسبب حالة الطوارئ الصحية، لكن هذه األرقام تثير إشكالية تكافؤ الفرص لكل الفئات املستهدفة، لذلك، 
أشار الوزير املكلف إلى أن التعليم عن بعد ال يمكن أن يعوض التعليم الحضوري، وأن الوزارة واعية بمبدأ 

التكافؤ واستئناف الدارسة بعد تجاوز الجائحة.

3. سؤال تكافؤ الفرص:

فــرض توظيــف التكنولوجيــا بالقطــاع التربــوي فــي إطــار عمليــة »التعليــم عــن بعــد« تحديــات املواكبــة 
وتجويــد العمليــة التعليميــة، كمــا تثيــر إشــكالية تتمثــل فــي مــدى إمكانيــة اســتخدام كافــة التالميــذ لألنترنيــت، 
وتحــدي قــدرة البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة خاصــة ببعــض الــدول املنخفضــة الدخــل لتحمــل الضغــط علــى 
استخدام شبكة االنترنيت وتباين ذلك بين األقاليم واملدارس الحضرية والقروية داخل البلد الواحد، مما 
 منهــا 

ً
يثيــر إشــكالية تكافــؤ الفــرص، وضمــان توفيــر التعليــم عــن بعــد لــكل الفئــات وبمختلــف األقاليــم، ووعيــا

بهــذه التحديــات قــررت وزارة التربيــة املغربيــة اعتمــاد آليــات لضمــان تكافــؤ الفــرص.   

28-  بالغ إخباري: الحصيلة املرحلية لعلمية التعليم عن بعد، 2 ابريل 2020، وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، مصلحة الصحافة.
29-   نفس املرجع.

30- جواب وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، جلسة األسئلة الشفهية املبرمجة بمجلس النواب، 18 ماي 2020، ص 10.
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0.3. آليات لتكافؤ الفرص: 

 عامــا لإلســتراتيجية 2015-2030  إلرســاء مدرســة اإلنصــاف 
ً
لقــد كان اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص هدفــا

وتكافــؤ الفــرص عبــر تحقيــق املســاواة  فــي التربيــة والتكويــن وتخويــل تمييــز إيجابــي لفائــدة األوســاط القرويــة 
وشــبه الحضريــة ذات الخصــاص، وتمكيــن  تالميــذ األوســاط القرويــة مــن نظــام فعــال ومندمــج للمحتويــات 
الرقمية على قدم املساواة مع باقي التالميذ31، لذلك راهنت الوزارة على تنويع اآلليات املعتمدة للتعليم عن 
بعــد كمــا أســلفنا، وتنزيــال لهــذه املقتضيــات لتحقيــق املســاواة وإنصــاف قطــاع مــن التالميــذ، فراهنــت علــى بــث 
دروس مصــورة فــي القنــوات العموميــة مــع إعالنهــا توقيــف الدراســة، بتقديــم دروس للمســتويات اإلشــهادية 

قبــل توســيعها لتشــمل جميــع الســنوات الدراســية.

بوي للعالم القروي:  [H1.3. كراسات للدعم ال
كانــت خطــوة الــوزارة توزيــع كراســات للدعــم التــروي والتعليــم الذاتــي مخصصــة للمناطــق النائيــة و 
القروية لضمان تكافؤ الفرص وكدعامة للتالميذ الذين وجدوا صعوبة في متابعة الدروس عن بعد تشــمل 
مســتويات الســلك االبتدائــي وتهــم أكثــر مــن مليــون تلميــذ، لضمــان التحصيــل الدرا�ســي لكافــة التالميــذ32، 
وشــرعت األكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن فــي توزيعهــا تنســيق مــع الســلطات فــي املناطــق املعنيــة، فتــم 
توزيــع أكثــر مــن 8700 بإقليــم طاطــا33، واســتفاد أزيــد مــن29 ألــف تلميــذ بمراكــش34، وأكثــر مــن 33 ألــف تلميــذ 
بإقليــم الجديــدة35، تتوخــى الــوزارة منهــا تجــاوز إكراهــات تكافــؤ الفــرص وحرمــان هــذه املناطــق مــن مواكبــة 

العمليــة التعلميــة، وتنويعهــا مــن اآلليــات املعتمــدة الســتكمال العمليــة التعليميــة.

إلــى ذلــك، مكــن االعتمــاد علــى الرقمنــة مــن تجــاوز تداعيــات الظرفيــة االســتثنائية لتوقيــف الدراســة 
بسبب جائحة كورونا، رغم التحديات التي طرحتها على املنظومة التربوية، غير أن تقييم موضوعي وتصحيح 
هيكلي لهذه اآلليات، ستتيح تقوية قدرات األساتذة والتالميذ التقنية، ليعطي فرصة للمزاوجة بين عمليات 
التعليم التقليدية الحضورية وعمليات »التعليم عن بعد«، وقد يشــكل فرصة لتطوير املنظومة التعليمية 

وتجــاوز تحديــات إنجــاح مسلســالت اإلصــالح، وتطويــر العمليــات التعليميــة، 

31-  رؤية استراتيجية لإلصالح 2030-2015، مرجع سابق، ص15-16.
32- بالغ إخباري، توزيع كراسات للدعم التربوي والتعلم الذاتي، 11 ماي 2020، وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

https://www.souss24.com/415288.html  :33- طاطا 8701 تلميذ بالسلك االبتدائي يستفيدون من كراسات للدعم التربوية والتعليم الذاتي، موقع سوس 24، 12 يونيو 2020، على الرابط التالي
http://bayanealyaoume.press.ma/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4-%D8%A7%D8   :34- مراكش استفادة أزيد من 29 ألف تلميذ من عملية توزيع كراسات الدعم التربوي، بيان اليوم، 12 يونيو 2020، على الرابط التالي
%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-29-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D9%86-

%D8%B9%D9%85%D9%84/.html

https://www.maghress.com/eljadida24/1206022  :35- 33969 تلميذا التعليم االبتدائي بإقليم الجديدة يستفيدون م كراسات للدعم التربوي والتعليم الذاتي، مغراس، 10 يونيو 2020، على الرابط التالي
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ثالثا: رهانات رقمنة العملية التعليمية:

شكلت محطة استكمال الدراسة في ظل جائحة كورونا بتوظيف اآلليات التقنية في العملية التعليمية 
 لتطويــر املنظومــة التعليميــة وأدواتهــا وتطويــر املحتــوى الرقمــي، ليشــكل 

ً
 عمليــا

ً
باملســتويات اإلشــهادية مختبــرا

الرهــان علــى االنتقــال إلــى االعتمــاد علــى التعليــم عــن بعــد، بتعزيــز رقمنــة التعليــم ملواجهــة التحديــات واألزمــات 
الطارئة، وكفرصة لتطوير املنظومة التعليمية عبر إدماج الرقمنة في املنظومة التربوية بداية بتقييم التجربة 

العلمية التعليمية عن بعد خالل هذه الفترة، وتجاوز إكراهاتها التقنية وتحديات الفجوة الرقمية. 

1. رهان تحدي الفجوة الرقمية:
تأســس برنامــج جينــي علــى قاعــدة تعميــم اســتعمال تكنولوجيــا املعلومــات باملنظومــة التربويــة، ويهــدف 
بتجهيــز املؤسســات بالقاعــات الخاصــة باملعلوميــات  لتمكيــن املــدارس مــن توفيــر بنيــة تحتيــة معلوماتيــة؛ 
وإعــداد مضاميــن رقميــة وتوظيــف التكنولوجيــا فــي التكويــن وتدريــب األســاتذة، لتتوقــف فلســفته العامــة علــى 
رفــع تحــدي الفجــوة الرقميــة بيــن املــدارس فــي العامليــن القــروي والحضــري ورفــع تحــدي »الدمقرطة الرقمية«، 
وتجاوز إكراهاته افتقار املدارس للبنيات التحتية الرقمية األساسية36، وشكل التأخر الحاصل في استكمال 

هــذا التجهيــز للبنيــة الرقميــة التربويــة كافــة املــدارس أولــى تحديــات الفجــوة الرقميــة.

فــي البدايــة، يحيــل مفهــوم الفجــوة الرقميــة إلــى الفجــوة الفاصلــة بيــن الــدول املتقدمــة والناميــة فــي النفــاذ 
ملصادر املعلومات واملعرفة، والقدرة على اســتخدامها، ولها أســباب علمية وتقنية وتنظيمية37، لتتقاطع مع 
تفــاوت الوصــول لإلنترنيــت حيــث تشــكل الفجــوة الرقميــة فــي الــدول املنخفضــة الدخــل تحديــات أمــام تفعيــل 
 لعــدم املســاواة فــي 

ً
آليــات التعليــم عــن بعــد، لتتحــدد الفجــوة الرقميــة فــي املجــال التربــوي باعتبارهــا مظهــرا

النفــاذ لفــرص التعليــم، ليبقــى الحــل فــي توســيع اســتغالل اإلمكانــات التــي يتيحهــا الفضــاء االلكترونــي لتجــاوز 
 ال يتجــاوز نســبة الســكان للوصــول إلــى االنترنيــت إال نســبة 39 باملائــة بدولــة الفيتنــام 

ً
هــذه الفجــوة38. فمثــال

وبعــض الــدول االفريقيــة مقابــل أكثــر مــن 80 باملائــة مــن ســكان بعــض مناطــق دول جنــوب شــرق آســيا، هــذه 
الالمســاواة فــي الوصــول لألنترنيــت ســتؤثر علــى الوصــول لالســتفادة مــن الــدروس ومتابعــة الدراســة39. ومــن 
جهة ثانية، وفيما يخص املضامين الرقمية ورقمنة الكتب واملناهج الدراســية، يبقى اإلشــكال الحقيقي هو 
التأخــر الحاصــل فــي بلــورة املضاميــن الرقميــة إذ ال توجــد إال نســبة 3 باملائــة باللغــة العربيــة أمــا الباقــي بلغــات 
أخــرى أجنبيــة أبرزهــا االنجليزيــة، فإنتــاج هــذه املضاميــن يتطلــب عمليــات واســعة النطــاق مــن املتخصصيــن 
البيداغوجيين باإلضافة للموارد املالية40، وسيشكل إشراك القطاع الخاص من مقاوالت وشركات في رقمنة 

36-  التقرير التحليلي: تطبيق امليثاق الوطني للتربية والتكوين 2013-2000 املكتسبات واملعيقات والتحديات، املجلس األعلى للتربية والتكوين والحث العلمي، الرباط، دجنبر 2014، ص158.
37-  سمير الشيخ علي، مجتمع املعلومات والفجوة الرقمية في الدول العربية، مجلة جامعة دمشق، املجلد 30، عدد1و2، دمشق، 2014، ص 375.

38-  نبيل علي، نادية حجازي، الفجوة الرقمية رؤية عربية ملجتمع املعرفة، عالم املعرفة، عدد 318، الكويت، 2005، ص23
39-   ياسمين أيمن، أزمات ما بعد كورونا، مرجع سابق.

40-  التقرير التحليلي: تطبيق امليثاق الوطني للتربية والتكوين 2014، مرجع سابق، ص159.
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 لتجاوز هذه اإلشكاليات، والتصدي للتحديات القائمة41.
ً
 محوريا

ً
النظام التعليمي حال

 وباملغــرب تظهــر هــذه التفاوتــات بيــن املناطــق الحضريــة والقرويــة، فعمــل املغــرب علــى إرســاء دعائــم 
اســتراتيجية املغــرب الرقمــي لتجــاوز الفجــوة الرقميــة، فيمــا أطلــق عليــه »اســتراتيجية املغــرب الرقمــي 2013 
-2019« جعلت على رأس أولوياتها للقطاع التربوي تعميم استعمال تكنولوجيا املعلومات والتجهيز باملعدات 
 في ماي 2009 لتقييم الخدمات 

ً
الضرورية للفاعلين بالقطاع، غير أن املجلس األعلى للحسابات قدم تقريرا

على االنترنيت املوجه للمتعاملين مع اإلدارة، خلص للتأخر في اعتماد استراتيجية رقمية مفصلة. وبخصوص 
قطاع التعليم، ومع غياب إحصائيات دقيقة وفي انتظار التقييم لعملية التعليم عن بعد، خالل فترة تدبير 

اســتكمال الدراســة في ظل كورونا.

2. تقييم عملية التعليم عن بعد:
فــي إطــار التقييــم األولــي واملرحلــي  لتوظيــف التقنيــة والرقمنــة لتعزيــز عمليــة »التعليــم عــن بعــد« ملقاربــة 
 مــن الرصيــد الهــام 

ً
جائحــة كورونــا، أكــد  الوزيــر أن تنزيــل وإنجــاح خطــة عمليــة التعليــم عــن بعــد، مســتفيدا

مــن الخبــرة والتجربــة التــي راكمتهــا الــوزارة فــي مجــال إدمــاج التكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال بمنظومــة التربيــة 
والتكوين خالل ما تم تنزيله منذ سنوات42، منذ إقرارها املبدئي في امليثاق، وتوظيف آلية التعليم عن بعد في 
إطــار تدبيــر أزمــة كورونــا، ويضيــف أن هــذه التجربــة تســتوجب عمليــة تقييــم عمليــة وموضوعيــة للوقــوف علــى 
 للتعليم الحضوري، مؤكدا أن الوزارة 

ً
مواطن قوتها وضعفها، في أفق االرتقاء به ومأسسته باعتباره مكمال

تقوم بإجراء دراســة تقييمية لهذه العملية43. فإجراء هذه الدراســة الشــاملة ســيتيح الوقوف على اإلمكانات 
ومكامــن النجــاح والضعــف، إلعــادة تشــكيل املنظومــة التربويــة علــى ضوئهــا.

فإعادة تشكيل النظام التربوي باالستناد على التجربة الرقمية يتيح إمكانات متميزة لالرتقاء باملنظومة 
التربويــة، فبنــاء علــى التجربــة الفنلنديــة التــي تعــد أكثــر األنظمــة املســتندة علــى املهــارات والكفــاءات أكثــر مــن 
التركيــز علــى املواضيــع، تعتبــر املهــارات الرقميــة أساســية فــي نظامهــا التربــوي44، إذ يتيــح اســتخدام وإدمــاج هــذه 
التقنيــات باملنظومــة التربويــة تعزيــز املهــارات الرقميــة لــدى طرفــي العمليــة التعليميــة، التالميــذ واألســاتذة، 
ممــا يســاهم فــي تطويــر النظــام التربــوي وتعزيــز املهــارات والتفاعــل بينهمــا، ويشــجع علــى االبتــكار والنمــو، عــوض 
االرتهــان علــى التلقيــن الجامــد، وتوظيــف هــذه التقنيــات وفــق خطــة وطنيــة يمكــن أن يطــور النظــام التربــوي، 
ويســرع مــن الوصــول للتغييــر الــذي يتوخــاه املجلــس األعلــى للتعليــم كهــدف محــوري مــن االســتراتيجية 2015 

-2030 بتعزيــز التعلــم الذاتــي ورفــع تحــدي الفجــوة الرقميــة45.

يجب اإلقرار بأهمية توظيف التقنيات الرقمية في العملية التعليمية، غير أنه يجب الحذر من السقوط 
فــي إشــكالية تعطيــل دور املعلــم، ومــن املهــم أن يتــم التغييــر الــدوري لألنظمــة التعليميــة ملواكبــة املســتجدات 
التربويــة، ولالســتجابة لالســتخدام املتزايــد للتكنولوجيــا فــي القطــاع التربــوي، باالســتفادة مــن أدواتهــا وآلياتهــا 

41-  سارة غران كليمان، التعلم الرقمي: التربية واملهارات في العصر الرقمي، مرجع سابق، ص17.
42 -  جواب وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، مرجع سابق، ص 22.

43-  نفس املرجع، ص 23.
44-  سارة غران كليمان، التعلم الرقمي: التربية واملهارات في العصر الرقمي، مرجع سابق، ص17.

45-  رؤية استراتيجية لإلصالح 2030-2015، مرجع سابق، ص10.
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التقنيــة والرقميــة46، وتأهيــل القطــاع ليواكــب هــذه التغيــرات، وتعزيــز الرقمنــة التربويــة كمســتقبل واعــد 
للقطــاع التربــوي.

3. سيناريوهات الرقمنة بالتعليم:
 
ً
يشــكل االعتمــاد علــى املنصــات االلكترونيــة والقنــوات التلفزيونيــة العموميــة الســتكمال الدراســة حلــوال
ظرفيــة لواقــع األزمــة التــي فرضتهــا الجائحــة بتوقيــف الدراســة، ويبقــى الحــل املحــوري للقطــاع بإعــداد بنيــة 
تحتيــة تكنولوجيــة نموذجيــة كقاعــدة رقميــة أوليــة، وتطويرهــا لتجــاوز تحديــات الظــروف الطارئــة، وتطويــر 
القطــاع ليواكــب مســتجدات التعليــم االلكترونــي، وإرســاء دعائــم الرقمنــة مــن خــالل تطويــر مناهــج التدريــس 
فــي أفــق االندمــاج فــي اقتصــاد املعرفــة وفــق الرؤيــة  وتكييــف العلميــة التعليميــة بواقــع التعليــم الرقمــي، 
االســتراتيجية 2015 -2030، فالولــوج لعصــر املعرفــة يتوقــف علــى تأهيــل املعرفــة كأهــم مــورد لتنميــة جميــع 
القطاعــات للحــاق بركــب اقتصــاد املعرفــة47، ويتوقــف هــذا املســار علــى عــدة ســيناريوهات تقــارب إشــكاليات 

الرقمنــة باملغــرب:   

الســيناريو اLMول: ســيناريو الجمود باإلبقاء على األوضاع كما هي، بتأجيل مســارات تقنين املدرســة وتجهيز 
بنياتهــا التحتيــة وبقــاء األوضــاع علــى حالهــا، بالعــودة للدراســة الحضوريــة، علــى اعتبــار أن آليــات »عمليــة 
التعليــم عــن بعــد« كان الهــدف منهــا اســتكمال املوســم الدرا�ســي فقــط، وليــس تعويــض الدراســة باألقســام، 
غيــر أن العــودة للفصــول الدراســية  إنمــا وقايــة أطــراف الحقــل التربــوي مــن تداعيــات انتشــار الفيــروس، 
ســترتبط بمعطيــات ســابقة، فقــد اعتمــدت الــوزارة علــى املزاوجــة بيــن التعليــم الحضــوري والتعليــم عــن بعــد 
وفقا للوضعية الوبائية بكل منطقة، لكن هذه التجربة يصعب أن تمر دون استحضار محطة الدراسة عن 
بعــد، مــا يؤكــد اســتحالة الجمــود وبقــاء األوضــاع علــى حالهــا، إنمــا ســتترك التجربــة أثارهــا علــى أطــراف العملية 

التعليميــة؛

، مواكبــة االســتمرارية فــي إدمــاج التقنيــة بالقطــاع التربــوي، إذ ســتزكي تجربــة  0 ض الســيناريو الثــا2> [Hويفــ
 للتعليــم 

ً
»التعليــم عــن بعــد« لخيــار اســتكمال مســيرة مواكبــة كل األطــراف لهــذا التوجــه، كمــا قدمــت تنزيــال

الرقمي، ولو في حالة الظروف الطارئة، وساهمت في تعزيز استعمال التقنيات في التدريس، بداية باستكمال 
البنيــة التحتيــة الرقميــة ورقمنــة املناهــج والكتــب الدراســية وتكويــن األطــر التعليميــة، وهــو الســيناريو املنظــور 
والواقعــي علــى املــدى املتوســط، وســيمكن القطــاع مــن اســتكمال البنيــة التحتيــة الرقميــة وتأهيــل القطــاع 

؛
ً
للتصــدي للتحديــات مســتقبال

وينطلــق الســيناريو الثالــث مــن  التســريع باالنتقــال إلــى الرقمنــة؛ يجــب أن يكــون األفــق العــام، وال يمكــن 
الوصول إلى الرقمنة بشكل عام دون تأهيل النظام التربوي لالنتقال على االعتماد على التكنولوجيا الرقمية 
في التعليم، ويتطلب إمكانات مادية وموارد وبيداغوجيا رقمية، وتأطير قانوني لهذه الصيغة التعليمية، كما 
يتوقــف علــى إشــراك الجميــع فــي هــذا الــورش اإلصالحــي املحــوري للنظــام التربــوي، ويتطلــب إرادة سياســية، 
كمــا يتوقــف علــى مســؤولية الجميــع، ليتجــاوز توظيــف التكنولوجيــا فــي امليــدان إلــى تعزيزهــا كمهــارة تعليميــة، 

46-  سارة غران كليمان، التعلم الرقمي: التربية واملهارات في العصر الرقمي، مرجع سابق، ص8.
47-  سمير الشيخ علي، مجتمع املعلومات والفجوة الرقمية في الدول العربية، مرجع سابق، ص22.
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لتحسين مستوى النظام التربوي وتعزيز مهارات التالميذ وإعداد املحتويات الرقمية وتنويع اآلليات التربوية 
وتعزيــز املحتوى الرقمي.

ســاهمت التحــوالت الدوليــة والوطنيــة فــي اإلقــرار بالحاجــة إلصــالح 
قطاع التعليم باملغرب، وتطوير مستواه باالعتماد على كل اإلمكانات 
املتاحــة، وقــد بــرزت أهميــة إدمــاج تكنولوجيــا اإلعــالم والتواصــل فــي 
بنيــة  القطــاع، وقــد كان الهــدف فــي البدايــة تأهيــل القطــاع وإرســاء 
ومــن خــالل  تحتيــة تكنولوجيــة ورقميــة كقاعــدة لرقمنــة التعليــم، 
مقاربة الوزارة للعملية التعليمية في ظل أزمة كورونا نخرج بمجموعة 

مــن الخالصــات:

�حاولــت كل اإلصالحــات لقطــاع التربيــة والتكويــن باملغــرب االنتبــاه 
إذ تضــع فــي  ملوقــع تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال داخــل املنظومــة، 
بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة  مقدمــة أولوياتهــا تجــاوز تحديــات تأهيــل 
باملــدارس وإعــداد مضاميــن رقميــة وتكويــن هيئــة التدريــس، كمحطــة 
أولــى نحــو إدمــاج القطــاع التربــوي داخــل اقتصــاد املعرفــة العالمــي؛

�فرضت التحوالت الطارئة لفيروس كورونا تسريع عمليات التحول 
الرقمــي بقطــاع التعليــم، وعجلــت باالعتمــاد علــى خيــارات العمليــات 
كمــا ســاهمت فــي تطويــر اآلليــات التــي وفرتهــا  التعليميــة عــن بعــد، 
مــن  بالرغــم  وإدماجــه،  القطــاع  إلصــالح  الوطنيــة  االســتراتيجيات 

اإلشــكاالت التــي طرحهــا؛

�تجربــة االعتمــاد علــى التعليــم عــن بعــد إبــان فتــرة الحجــر الصحــي 
 2020 وتوظيفهــا فــي املوســم الدرا�ســي الحالــي  بســبب أزمــة كورونــا، 
يجــب أن  باملناطــق التــي تشــهد ارتفاعــا ألعــداد اإلصابــات،   2021-
املكتســبات  علــى  للوقــوف  الخيــار،  هــذا  لتقييــم  دراســات  تعقبهــا 
والخــروج  التعليميــة،  العمليــة  أطــراف  واجهــت  التــي  والتحديــات 
بتوصيات واقتراحات عملية تمكن املســئولين عن القطاع من إعادة 

تحييــن واقــع رقمنــة التعليــم؛

�عــزز توقيــف الدراســة بســبب جائحــة كورونــا مــن إشــكاليات تكافــؤ 
الفرص بسبب االعتماد على التعليم عن بعد، نتيجة الفجوة الرقية 
بيــن املناطــق واألســر ال ســيما فــي العالــم القــروي، وســعيا مــن الــوزارة 

خاتمة وخ^صات:
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لتحقيــق املســاواة، باشــرت باتخــاذ إجــراءات تكفــل اإلنصــاف كتوزيــع 
كراســات للدعــم التربــوي؛

 للتعليم الحضوري إنما الهدف منه 
ً
�التعليم عن بعد ليس تعويضا

تجــاوز إكراهــات حــاالت الطــوارئ، غيــر أن مأسســته بتطويــر عملياتــه 
وتكويــن األســاتذة، يمكنــه أن يشــكل رافــدا مكمــال للتعليــم الرســمي 

الحضــوري؛  

التربــوي  فــي تأهيــل النظــام  التربويــة  �دور جميــع أطــراف العمليــة 
لالنتقال إلى االعتماد على التكنولوجيا الرقمية في التعليم، لتحسين 
مســتوى النظــام التعليمــي وتعزيــز مهــارات التالميــذ واألطــر التربويــة.

وبناء على الخالصات تو�سي الدراسة بما يلي:

مواصلــة تعزيــز مســارات بنــاء بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة باملــدارس   ▪
باســتكمال مســار رقمنــة التعليــم، بتعزيــز اســتخدام التكنولوجيــا فــي 
التعليــم وتوفيــر بنيــة تحتيــة للتقنيــات والتكنولوجيــا، بما سيســاهم في 

تســريع االنتقــال لرقمنــة التعليــم؛

املســارعة بإخــراج القانــون املنظــم للتعليــم عــن بعــد توفيــر إطــار   ▪
قانونــي منظــم لهــذا القطــاع، لوضــع أســس ومقومــات ودعائــم لهــذا 

التعليمــي؛  النمــط 

بتعزيــز  تقويــة القــدرات التقنيــة ألطــراف العمليــة التعليميــة،   ▪
قدرات األساتذة في التعامل مع الوسائل التقنية، وسيمكن من تعزيز 
اإلملــام بكافــة التقنيــات ووســائل وآليــات »التعليــم عــن بعــد«، وتطويــر 
قدرات التالميذ على التعامل مع وسائل التواصل والتكنولوجيا وفق 

مبــدأ اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص؛

تأهيــل التعليــم االلكترونــي كمكمــل للتعليــم الحضــوري، بإقــرار   ▪
أقسام نموذجية وفق حصص محددة، واستثمار اآلليات واملنصات 
الرقميــة »للتعليــم عــن بعــد« املعتمــدة فــي ظــل تدبيــر جائحــة كورونــا، 

توصيات:
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وتوظيفهــا طيلــة املســار العــادي للتكويــن، بهــدف تعزيــز تعليــم يواكــب 
التحوالت املعاصرة ولتطوير املنظومة التعليمة، وإدماجها في مجتمع 

املعرفــة؛

تجــاوز إكراهــات ضعــف اإلمكانيــات التقنيــة ببعــض املناطــق    ▪
عبــر توفيــر أدوات وآليــات للتعليــم عــن بعــد  ولــدى الفئــات الهشــة، 
 ،)... منصــات الكترونيــة  لوحــات إلكترونيــة،  )حواســيب،  للتالميــذ 
وتطويــر آليــات وبرامــج تقنيــة لتجــاوز الفجــوة الرقميــة وعــدم تكافــؤ 

الفــرص.
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· امليثاق الوطني للتربية والتكوين، وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والبحث العلمي 1999/10.

الب^غات الرسمية:
· بالغ إخباري رقم 4، انطالق التعليم عن بعد، وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 15 مارس 2020.

· بالغ إخباري، الحصيلة املرحلية لعلمية التعليم عن بعد، 2 ابريل 2020، وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي، مصلحة الصحافة.

·بــالغ إخبــاري، توزيــع كراســات للدعــم التربــوي والتعلــم الذاتــي، 11 مــاي 2020، وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن املنهــي والتعليــم العالــي 

والبحــث العلمــي.

·جــواب وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن املنهــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، جلســة األســئلة الشــفهية املبرمجــة بمجلــس النــواب، 18 

مــاي 2020.
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ونية: [HلكMالمواقع ا
· 33969 تلميــذا التعليــم االبتدائــي بإقليــم الجديــدة يســتفيدون م كراســات للدعــم التربــوي والتعليــم الذاتــي، مغــرس، 10 يونيــو 2020، 

https://www.maghress.com/eljadida24/1206022 :علــى الرابــط التالــي

· زهير خليف، الفرق بين التعليم عن بعد والتدريس عن بعد في حاالت الطوارئ، ارابيك بوست، 2 ابريل 2020، على الرابط التالي:

h t tps : / /arab icpos t .ne t/op in ions/2020/04/02/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-

%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-

%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%

/8A%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9

·طاطا 8701 تلميذ بالسلك االبتدائي يستفيدون من كراسات للدعم التربوية والتعليم الذاتي، موقع سوس 24، 12 يونيو 2020، على 

https://www.souss24.com/415288.html :الرابط التالي

https:// علــى الرابــط التالــي:     ،2020 ابريــل   20 وكالــة املغــرب العربــي لألنبــاء،  ·كرونولجيــا شــهر مــن التعليــم عــن بعــد باملغــرب، 

www.mapnews.ma/ar/actualites/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D9%83%D8%B1%

D9%88%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1-

%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-

 %D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8

·مراكش استفادة أزيد من 29 ألف تلميذ من عملية توزيع كراسات الدعم التربوي، بيان اليوم، 12 يونيو 2020، على الرابط التالي: 

http://bayanealyaoume.press.ma/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%   
D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-

29-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D9%86-

%D8%B9%D9%85%D9%84/.html

· ياسمين أيمن، أزمات ما بعد كورونا: فرص وعوائق تكنولوجيا التعليم في الدول املنخفضة الدخل، مركز املستقبل لألبحاث والدراسات 

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5579/%D8%A3%D8%B2%   :املتقدمــة، 11مــاي 2020، علــى الرابــط التالــي

D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9

%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%82-

%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8

%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-

%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84
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