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إدماج تكنولوجيا المعلومات

التدريسواالتصال في 
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تقديم

محاور العرض

الوسيلة التعليمية

لماذا تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في التدريس؟

؟الموارد الرقمية

يالسيناريو البيداغوج

خاتمة



ائل يؤكد الكثير من الخبراء أن تسمية الوس•

ن التعليمية مرت بخمس مراحل أساسية يمك

:اختزالها في الخطاطة التالية 



التعلم-تطور تسميات وسائل التعليماملرجعيات

التقنيات

التعليمية

وسائل االتصال

التعليمية

-وسائل تعليمية

تعلمية

المعينات 

الديداكتيكية

وسائل

اإليضاح

حواس 

المتعلم

الموقف 

التعليمي 

وطرائق 

التدريس

نظرية 

االتصال 

وأدواتها

نظرية النظم 

وتصميم عملية 

التعلم

13 25 4



إن تطور مصطلح الوسائل التعليمية بهذا الشكل جعل •

:مفهومها يتخذ ثالث دالالت بصفة عامة عبر ثالث مراحل

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةولىالمرحلة األ

الوسائل التعليمية

كمعينات

الوسائل التعليمية

كوسائل اتصال

الوسائل التعليمية في ظل

تكنولوجيا االعالم

دور ثانوي في

العملية التعليمية

إدماج جزئي ومحدود

في العملية التعلمية

إدماج كلي في

العملية التعلمية



لماذا تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 
في التدريس؟
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ة، ثقافية، اقتصادي)بين بلداننا والدول المتقدمة، وتعدد الفجوات الفجوةتزايد •

...(.معرفية، رقمية

فيف أصال فجوة تنموية، وبالتالي يتعذر ردمها أو التخهيالفجوة الرقمية •

كة من حدتها، طالما بقيت اإلشكالية التنموية مطروحة، كما أنها ظاهرة متحر

.وديناميكية، مرتبطة بالتطور العلمي والتقني المحقق

.ليمحضور التكنولوجيات الحديثة في كل مناحي الحياة، بما في ذلك التع•

مجة ، األقراص المداالنترنت) وسيلة عملية للحصول على المعلومات تمثل •

؛(...والذاكرات المحمولة

؛...وغير المتزامنالتعلم المتزامن تساعد على •

؛التفاعل اإليجابينوعية التعليم والوصول به إلى درجة تحسين•
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وعرضومعالجةتخزينمنتمكنفهي:المعلومةلمعالجةالمتعددةاألوجه

فالتكيمنيمكنالتنوعوهذا.الصوتالمتحركة،أوالثابتةالصورالنصوص،
.المتعلمينمعظمعندالتعلمأساليبمعاألمثل

ير؛ توفر كما كبيرا من المعلومات في وقت قص: المرونة في التعامل مع المعلومات
.  وتوفر أدوات البحث عن المعلومات وتصنيفها وتخزينها

؛التواصلوعلىالجماعيالتعلمعلىتساعد

؛الذاتيالتعلممنتمكن



الموارد الرقمية
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التعريف: الموارد الرقمية
خدماتمجموعهيالتربويالمجالفيالرقميةالموارد

،برانمات،بواب)واالتصالوالنشرالتدبيروبرانماإلنترنيت

مستنداتحقيبةتربوية،تطبيقاتالبحث،محركات

"portfolios")ةوالجغرافياإلحصائيةالمعطياتوكذا

مقاالت)اإلخباريةوالمواد...والديموغرافيةواالجتماعية

إلىإضافة،(...صوتيةمقاطع،متلفزةبرامجصحفية،

ة،أدبيمؤلفاتعامة،مرجعيةوثائق)الرقميةالمؤلفات

نشاطرإطافيالمتعلمأوللمدرسالمفيدة(تربويةأوفنية

الماإلعتكنولوجيافيهتوظفمشروعأوتعلمي/تعليمي

."بيداغوجيسيناريوضمنتقديمهماويمكنواالتصال

Bibeau Robert, (2005), Les TIC à l'école: proposition de taxonomie et analyse des obstacles à leur intégration 



(Daniel Peraya)معايير تصنيف الموارد الرقمية 

تنشيط

تعلم

تعاون

تواصل

قيادة

بناء

تبادل

مالحظة

...

تمرين

زروائ/ استبيان

مبيان

جدول

شيمات

نصوص

تجارب

صور

...

مقطع

حصة

درس

مسار دراسي

...

مجال

توظيف 

المورد

طبيعة

المورد
وظيفة

المورد



المثلث الجديد

(ة)المتعلمالموارد الرقمية

(ة)المدرس

التفاعلية



مستويات إدماج الموارد الرقمية

بناء الدروس–
تعميق بعض المفاهيم العلمية–
تعزيز مضامين بعض الدروس–
تقديم خالصات تركيبية–
(عبر وضعيات تقويمية)تقويم الدروس –
(معالجة الثغرات بواسطة تمارين تفاعلية)الدعم التربوي –
–...



مؤشرات ومعايير تقويم مورد رقمي

...(المالءمة، العمق، التوثيق، الروابط)المحتوى –
...(السمعة، المصداقية، الوزن العلمي)القيمة العلمية –
...(تاريخ اإلحداث، وتيرة التحيين)التحيين –
...(التنظيم المنطقي، اإلبحار)سهولة االستعمال –
(...الجاذبية، المقروئية، طريقة العرض)التصميم والجمالية –
...الخطوط واأللوان، تعدد الوسائط التفاعلية–
جودة اللغة المستعملة–



متطلبات هذا اإلدماج

جديدةبيداغوجيات–
طرائق جديدة في التدريس–
بنية تحتية مالئمة–
تكوين مالئم–
بيئة جديدة للتعليم والتعلم–
عقليات مجددة–
موارد رقمية مالئمة–



؟. ا.م.تكيف نعد درسا يدمج 

+ لمادة اتجاه بيداغوجي ذي تعلق بخصوصية ا: تخطيط األنشطة في اتجاهين1.
.ا.م.تاتجاه أفقي يسعى إلى تطوير قدرات التالميذ على  استعمال 

:تصّور األنشطة2.
 حسيس وضعية ت–وضعية دعم )المختلفة الوضعيات البيداغوجيةحسب أنواع

..(وضعية عالج –وضعية تقييم –
 (بيداغوجيا  المشروع)المشروعحسب مقتضيات
 يه، لدالعمل الجماعيوروح البحثالتلميذ وتنمية الستقاللفي إطار الدعم

وال تتدافعتتضافر فيه الموادوعبر منطق 



السيناريو البيداغوجي
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عامةالسيناريوتعريف 

لخططةمرونإلعطاءيستخدمالذياالستراتيجيللتخطيطوسيلةهوالسيناريو
.األمدطويلة

هيرمانلويسLewis Hermanليةتفصيوصفيةخطةبأنهالسيناريوعرَّف
إلىطةالخهذهوتقديموالصوت،الصورةمنكلبينيجمع،تسلسلفيمكتوبة

."سمعيمرئيواقعإلىتحويلهاأيتنفيذهايتولىالذيالمخرج،
 يوروفكينأماYorofkinعبارة أو ب" .. فيلم المستقبلبأنه :" فيعرف السيناريو

". هو الفيلم المكتوب على الورق"أخرى 
كل كتابي ، في شلموضوع الفيلمالصياغة السينمائية، أو التأليفالسيناريو هو "

".  يلم المستقبليوضح تفاصيل وتسلسل الصور البصرية ـ الصوتية، التي ستظهر ف
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:السيناريو البيداغوجي

Robertتعريف Bibeau:”وكذامنه،المتوخاةاألهدافوضحيتعلميتعليميلنشاطوصفهو
طنشاسيرورةتصورنتاجأنهكما،(...وتقويمووسائلتحضير)نجازإللالالزماإلطار
علمالتنشاطوصفخاللمنالتالميذتعليملتعزيزاستخدامهللمدرسينيمكنتعلمي،

.(المعدات-العملأسلوب-اإلعداد)التعليميةاألهدافوتحقيقلتنفيذهالالزمالسياقوتوضيح
اإلشارةعمالنشاطوبعدوأثناء،قبل،)المتعلمينتعلماتالبيداغوجيالسيناريويؤطر”كما
.“(...إلخالتقييم،وجذاذات،الديداكتيكيةوالمواردالوضعية،سيرورةإلى

Robert Bibeau,"Les TIC à l'école :  proposition de taxonomie  et analyse des obstacles à leur 
intégration", In (http://www.robertbibeau.ca/belgique.html )

Brassardتعريف Daele:”ةمترابطمجموعةبوصفالبيداغوجيالسيناريويرتبط

إلىعهتوزيخاللمنالسينمائي،شريطالتكوينهفييشبه.التعلميةاألنشطةمن

طةاألنشوالتعلميةاألهدافعلىالبيداغوجيالسيناريويحتويو.مقاطعمجموعة

مهاموصفو،لإلنجازالالزمةواألدواتالمواردإلىإضافة،المقترحةالتعلمية

.“...إلخالتقويمشروطوالمتعلمين،

http://www.robertbibeau.ca/belgique.html
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خصائص السيناريوهات الجيدة

تقبلية،المسوالسياساتللخياراتالمحتملةواآلثارالنتائجاستكشافعلىقادرةتكون•

المستقبل؛مناليقينلعدمالمحتملةالعواقبودراسة

ينببالتناسقتتميزالمتاحة؛والخياراتالفرصنطاقلتوسيع،ومتميزةواضحة•

مكوناته؛

رناتالمقاوتسهيلاألولويات،وترتيبللسلوك،تعديلإحداثمنتمكن،الفهمسهلة•

النتائج؛واستخالص

.بليالمستقالوضعحتىاالبتدائيالوضعمن،(للتطبيققابلة)ومنطقيةواقعية•

مواجهتها؛يمكنالتيالصعوباتتوقععلىقادرة•

.متفتحتفكيرخاللمنوتحليلها،المستقبليةالخياراتمنمجموعةتوفر•



تخطيط السيناريو البيداغوجي
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مراحل السيناريو البيداغوجي

:يداغوجيالبالسيناريوإلنجازكبرىمراحلثالثبينالتمييزيمكننا•

مرحلة ما بعد التنفيذ

مرحلة ما قبل التنفيذ

مرحلة التنفيذ



التنفيذقبل مرحلة ما 

الزمنيةطةالخو؛(والتعلمالتعليمأنشطةسيرورة)البيداغوجيةالتنفيذخطةرسم
؛(التعلمزمن)

 ؛ذة التربويةضمن الجذاوفق منظومة تقويم شمولية ( والتتبع)وضع شبكة للتقويم

؛كتابة السيناريو

عدة التدريس والوسائلتجريب.

مدرس؛الالجزءأوالفصللسيرورةالمؤسسالبيداغوجيللسيناريوعامتصور

مالئمة؛رقميةلمواردأمثلاستعمالعبرومعالجتهاالديداكتيكيةالعوائقتحديد

فحصمعتوفيرهاو(...فضاء-أجهزة-رقميةموارد-وثائق)الحاجياتتحديد
...سالمتها



مرحلة التنفيذ

؛(الدرس) مضامين ومحتويات الجذاذة  التربوية تنزيل

مراحل السيناريو البيداغوجيتنفيذ...



مرحلة ما بعد التنفيذ

:يليما( ة)، إذ يرصد المدرسوتصحيحية مرحلة تقييمية واستشرافية

 تنزيل البيداغوجي للسيناريو ثغرات

التعلمات والمعارف الجديدة التي يحتاج إليها المتعلمون.

 ه مما يساعده على هندسة تدخالتنمتعلميالالفوارق الفردية بين

.التصحيحية القادمة



الفضاء المناسب–
الزمن المالئم–
وضعيات جلوس مالئمة–
تقنيات تنشيط مالئمة–
مناسبةديداكتيكيةدعامات –
كفايات تواصلية عالية–
االشتغال في فريق–
–...



مالحظات ال بد من استحضارها

يجب تدوين بعض المالحظات أثناء انجاز أي سيناريو قصد أخذها بعين االعتبار الحقا؛-

ل روابطعند استعمال االنترنيت مصدرا للمعلومات يجب تحديد عناوين المواقع على شك-

ئة؛عند توزيع التالميذ في مجموعات يجب الحرص أن تكون المجموعات متكاف-

:أثناء العرض يجب-

 (أخذ نقط؛ الحوار؛ التشخيص)تحديد تقنية التنشيط المالئمة...

 لصورة، وضوح ا)التأكد من انتباه الجميع، وقدرتهم على تتبع العرض بشكل جيد

...(زاوية الرؤية جيدة

-ما أمكن -اختيار أدوات رقمية ذات طابع تفاعلي -

الدراسيالمحتوىمعالمناسبةالتقنياتاختياريتمبحيثالمسبقواإلعدادالتخطيط-

زهاوتجاواالختالالتوتصحيح،التقنياتاستغاللحسنمنللتأكدالتقويمأهمية-



كيف ينجح األستاذ في إدماج هذه التكنولوجيات؟ 

.علماستعمالها في الحاالت الصعبة للت•

.االهتمام بالتعلم وليس بالتعليم•

.ملةتكييفها مع البيداغوجيا المستع•

.العمل بطريقة المشروع•

هالوحدالتكنولوجيةالوسيلةتكفيال
وليستوسيلةت.إ.ت)التعلملتعزيز
؛(غاية

كالتمشوضعياتحولالتفاعليةتأسيس
المهمة؛وبيداغوجيا



صعوبات إدماج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في 
التدريس

محدودية التكوين–
غياب الحافز واالهتمام–
(سيناريو بيداغوجي)غياب استراتيجية للتوظيف التربوي –
االكتظاظ–
عدم مالءمة الزمن المدرسي والبنيات التحتية لعملية التوظيف–

واإلدماج
–...



في التدريس . ا.م.تشروط نجاح عمليات إدماج 

كل أطراف العملية التربوية في عملية اإلدماجانخراط 1)
:  الفضاءاتتوفير 2)

فضاء الموارد
 تنترناألفضاء
 التواصلفضاء...

ةلكل مادة قصد إنتاج موارد رقمية ذات صبغة بيداغوجيمحليةوأخرى بناء شبكات جهوية3)
(L’interdisciplinarité)المواد تكامل تغليب منطق 4)
. ا.م.تاألساتذة في مجال استعمال تكوين5)
:محتويات بيداغوجية رقميةإنتاج6)

 المغربيةصالحة إلثراء المدرسة االفتراضية
صالحة لالستغالل داخل القسم حسب حاجة التالميذ



شكرا على 

انتباهكم



شكرا 

مصطفى شاوي


