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ABSTRACT: The convergence of this research paper is a field study - aimed at knowing the impact of the use of information and
communication technology in improving the teaching and learning of the life sciences lesson, and how to develop teaching and
learning methods for this subject, by employing modern technology for information and communication, as the abundance of
information and scientific concepts in life sciences lessons It has become an obstacle that contributes to the students ’aversion
to the subject, and makes them focus on automated saving, which creates difficulties for them, and to overcome them we tried
to answer the following questions: How can the quality of life science lessons be improved? How can life science lessons be
transformed from passive reception and Auto save to interaction and participation ?
The results showed that the incorporation of information and communication technology in the completion of life sciences
lessons by the professors remains very weak, so that 51% are not taught using the latter and adopt the traditional method,
due to the erratic contradictions they have about these techniques, but for the students we recorded the improvement of both
The rate of understanding, interaction, and motivation for the experimental group was clear, as the rate increased by 4.65
points.
This indicates the importance of incorporating TICE in the teaching of the subject.
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، تهدف اىل معرفة أثر استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف تجويد تعليم وتعلم درس علوم الحياة-  تقارب هذه الورقة البحثية دراسة ميدانية:ملخص
 وذلك بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لإلعالم و االتصال حيت ان كتة المعلومات و المفاهيم العلمية ف دروس،ولكيفية تطوير أساليب تعليم و تعلم هذه المادة
 و لتجاوز ها حاولنا االجابة، مما يخلق صعوبات لديهم، وتجعلهم يركزون عىل الحفض االىل،علوم الحياة اضحت تشكل عائقا يساهم ف نفور التالميذ من المادة
كيف يمكن تجويد تعلمات دروس علوم الحياة ؟وكيف يمكن ديداكتيكيا تجاوز صعوبات التعلم ف دروس علوم الحياة ؟ و كيف يمكن تحويل: عن األسئلة التالية
دروس علوم الحياة من التلق السلب و الحفض االىل اىل التفاعل و المشاركة ؟
 ال تدرس باستعمال هذه51% بحيث،بينت النتائج ان ادماج تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ف انجاز دروس علوم الحياة من طرف االساتذة يبق ضعيف جدا
، والتفاعل، اما بالنسبة للتالميذ سجلنا تحسن كل من معدل الفهم، وذلك راجع اىل تمتالت خاطئة لديهم حول هذه التقنيات،االختة و يعتمدون الطريقة التقليدية
. ف تدريس المادةTICE  مما يدل عىل اهمية ادماج. نقطة4,65 للمجموعة التجريبية بشكل واضح إذ ارتفع المعدل ب،والحافزية
. ديداكتيك علوم الحياة، المعلومات، التكنولوجيا،  علوم الحياة:كلمات داللية
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مقدمة

1

ان من ممتات حصة علوم الحياة و االرض ،انها تساهم ف التكوين الفعىل للمتعلم ،اذ انها تهتم بالطرائق و المهارات و التقنيات الب تمكن المتعلمي من بناء
المفاهيم العلمية و بالوسائل التعليمية الب تستخدم ف العملية التعليمية التعلمية ،لتنمية الكفايات المنهجية و التواصلية و التكنولوجية ،و خلق المناخ المالئم
لتسيخ المواقف و االتجاهات] ، [1و ف نفس السياق فان ادماج تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ف تدريس هده المادة العلمية يضاعف االمكانيات البيداغوجية
الب تسمح بمقاربة المفاهيم و المعارف  [2].وقد اصبحت هده الوسائل اليات و ادوات تفيد االستاذ ف تنشيط و وضعيات تعليمية تعلمية تكسب المتعلمات و
المتعلمي كفايات و قدرات تمكنهم من استعمال الوسائط المتعددة او االنتنت ،و االستعانة بما توفره تكنولوجيا االعالميات ،قصد الرفع من جودة التعلم ،كما
تسىع هده االختة اىل تمكي المتعلمي من اكتشاف مختلف الوسائط و التامج الب يمكن ان تكون موردا للتعلم ،و كذا الحصول عىل معلومات مستمدة من
الوسائط ،و نظم المعلوميات فضال عن تبب مواقف ايجابيةتجاه التعامل المتن و المفيد مع هذه الوسائل] ، [3كما اعطت تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت
اضافة للمالحظة و التجريب ،بحيث مكنت من االنتقال من الكشف عن الظواهر ،اىل امكانية اخضاعها للقياس الدقيق ،استعمال EXAOمثال ف تجارب التكيب
الضوئ ،التنفس ،والتخمر و كدا محاكاة التجارب صعبة االنجاز ف القسم ،او بسبب البط ء الزمب) نمو النبات ،ظاهرة الحت( …مع اتاحة امكانية االستفادة من
االشغال التطبيقية لفائدة االقسام المكتظة ،و خالل الحصص غت المفوجة و ال يفوتنا ان ندكر باإلمكانيات الهائلة الب تضيفها هده التكنولوجيا لمجال البحت
التبوي و تنوي ع مصادر المعرفة.

اشكالية و فرضيات الدراسة

2

تشكل كتة المعلومات و المفاهيم العلمية ف دروس علوم الحياة ،معيقا يساهم ف نفور التالميذ من المادة ،و التكت عىل الحفض ،مما يخلق صعوبات يجب
تجاوزها لتجويد تعلم دروس البيولوجيا ،لتجاوز هده الصعوبات حاولنا االجابة عن األسئلة التالية :كيف يمكن تجويد تعلمات دروس علوم الحياة ؟وكيف يمكن
ديداكتيكيا تجاوز صعوبات التعلم ف دروس علوم الحياة ؟ و كيف يمكن تحويل دروس علوم الحياة من التلق السلب و الحفض اىل التفاعل و المشاركة ؟
و لإلجابة عن االسئلة طرحنا الفرضيات التالية:
•
•
•

3

يساهم توظيف تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ف تجويد دروس علوم الحياة
تمكن األساتذة من المهارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت يرفع نسبة توظيفها داخل الفصل الدراس
ادماج تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت يخلق دينامية تفاعلية اتناء تدبت دروس علوم الحياة

ادماج تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت من خالل الوثائق الرسمية
الميثاق الوطن للتبية و التكوين

3.1

أشار الميثاق الوطب للتبية والتكوين ] [4إىل ما يىل:
•

•

3.2

تعميم وسائط التكنولوجيا لتحقيق تكافؤ الفرص ،باالستفادة من مصادر المعلومات وبنك المعطيات وشبكات التواصل .وكذا معالجة مشكالت
التمدرس المرتبطة ببعد أو عزلة الفئات المستهدفة ،واعتمادها أيضا ف التكوين عن بعد ف مستوى التعليم اإلعدادي والثانوي خاصة ف المناطق
المعزولة.
.
إعطاء انطالقة مشوع  GENIEلتعميم تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ف األوساط المدرسية كما أن من بي أهدافه التبية عىل التحكم ف
التقنيات الحديثة لكسب رهان تكوين الرأسمال البشي.

المخطط االستعجال إلصالح التعليم

خالل مرحلة المخطط االستعجاىل ] [5تم تطوير إدماج تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت من خالل إطالق مرحلة ثانية لمشوع جيب ،وذلك من خالل إتمام
تجهت المؤسسات التعليمية بالمغرب ( 9260مؤسسة) بمختلف أسالكها ،بالعتاد المعلومائ
والبنية التحتية الكفيلة باإلدماج ،وتوفت التكوين العلم لكافة مكونات األطر التبوية والتعليمية من هيئات التدريس والتأطت واإلدارة التبوية ) 230.000إطارا)،
وتزويد المؤسسات التعليمية والمدرسي والمتعلمي بموارد رقمية تضمن إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصال ف مجال التدريس ،للرفع من جودة التعلمات
واكتساب المهارات.

3.3

الرؤية االستاتيجية 2015-2030

خصصت الرؤية االستاتيجية ] 2030-2015 [6من خالل المشوع رقم  21من اجل ادماج تكنولوجيا االعالم و االتصاالت ف المدرسة و دلك لتحقيق هدف
عام يتجىل ف االنخراط الفاعل ف اقتصاد و مجتمع المعرفة تم اهداف خاصة تتجىل ف ادماج ناجح لتكنولوجيا االعالم و االتصاالت ف المدرسة بهدف تحقيق
النتائج التالية:
•
•
•

615

استكمال تجهت المؤسسات التعليمية بتكنولوجيا االعالم و االتصاالت
ادماج تكنولوجيا االعالم و االتصاالت ف جميع مستويات التدبت و تيست الحصول عىل المعلومة و توثيقها و تقاسمها و التفاعل االئ و التواصل بي
مختلف مستويات تدبت المنظومة
تعزيز ادماج هده التكنولوجيات ف اتجاه االرتقاء بجودة التعلمات
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•
•

تنمية و تطوير التعلم عن بعد
التعبئة و التحسيس بأهمية تكنولوجيا االعالم و االتصاالت و دورها ف اصالح المدرسة و لتحقيق هده االهداف تمت برمجة االنشطة التالية:
-

4

اعداد برنامج و طب
مراجعة مفهوم الكتاب المدرس و رقمتنه بموازاة رقمنة المضامي و الوثائق التعليمية
تكوين مختصي ف التمجيات التبوية و االعالميات البيداغوجية و انتاج المضامي و الموارد التعليمية الرقمية][7
تحفت الشباب عىل خلق مقاوالت متخصصة ف انتاج الحوامل التبوية الرقمية
احدات مراكز للموارد الرقمية عىل المستوى الجهوي و المحىل و كدا مختتات لالبتكار و انتاج هده الموارد و تكوين مختصي ف هدا المجال
اعداد خطة عمل للتعبئة و التحسيس بأهمية تكنولوجيا االعالم و االتصال
االنفتاح عىل المقاوالت ف مجال تكنولوجيا االعالم و االتصال و طنيا و دوليا ف اطار شاكات مؤسساتية

الجانب الميدان
منهجية الدراسة

4.1

لرصد اتر استعمال تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ف تجويد دروس علوم الحياة ،قمنا اوال بتحديد مدى توظيف تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ف
درس علوم الحياة ،و دلك بتجميع المعطيات انطالقا من استمارة تم توزيعها عىل عينة من  60استادا للمادة ،يعملون بالمديرية االقليمية لوزارة التبية الوطنية
بسيدي قاسم.
ف المرحلة الثانية ،و بغاية التعرف عىل مدى انعكاس هده التكنولوجيات ،عىل مستوى تحصيل المتعلمي ،قمنا بتقديم مقطع تعليم (التاكسدات التنفسية
ودورها ف انتاج  ATPالمدرج بتنامج السنة الثانية باكالوريا مسلك علوم الحياة و االرض) ،باستخدام الطريقة الكالسيكية للمجموعة الضابطة ،و تضم 25تلميذا
يتابعون دراستهم بالسنة التانية باكالوريا مسلك علوم الحياة واالرض ،و باستخدام مورد رقم للمجموعة التجريبية ،الب تضم ايضا 25تلميذا يتابعون دراستهم
بنفس المستوى و السلك و دلك بعد التحقق من تجانس المجموعتي عن طريق رائز اختباري مسبق .المورد الرقم المستعمل) حاسوب ،مسالط ضوئ ،برنامج
 ،Microsoft PowerPointمقطع فيديو تربوي مدته تالته دقائق يشح الظاهرة المدروسة)

نتائج و خالصات الدراسة

4.2

معلومات شخصية
4.2.1

توزي ع العينة حسب الجنس

30%

ذكر
انتى

70%

الشكل رقم : 1توزي ع العينة حسب الجنس

نسبة الذكور ف العينة أكت من نسبة االناث حيت تم تسجيل  %70ذكور مقابل  %30اناث
4.2.2

616

توزي ع العينة حسب الحالة العائلية
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اعزب
(عزباء)

38%
62%

متزوج
(ة)

الشكل رقم : 2توزي ع العينة حسب الحالة العائلية

جل عنارص العينة متوجون بنسبة % 62ف حي  %38فقط غت متوجون
4.2.3

توزي ع العينة حسب السن
30-20
40-31
 41ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ

18%
51%
31%

الشكل رقم : 3توزي ع العينة حسب السن

أكت نسبة سجلت عند فئة  41سنة فما فوق  ،% 51تليها ف المرتبة الثانية الفئة العمرية 40-31سنة ،بنسبة% 31
4.2.4

توزي ع العينة حسب األقدمية ف المهنة

43%

50%
40%
25%

30%
17%

15%

20%
10%
0%

ﻤﺎ ﻓﻭﻕ 21
20- 11

10- 6

االقدمية في املهنة

5- 1

الشكل رقم : 4توزي ع العينة حسب األقدمية ف المهنة

تبي النتائج أن أكت نسبة سجلت لدى ذوي الختة  21سنة فما فوق بنسبة43 % ،تليها نسبة 25%بالنسبة ألصحاب ختة ما بي 11و 20سنة.
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واقع ادماج تكنولوجيا المعلومات و االتصال ف مادة علوم الحياة و االرض بالثانوي التأهيل بمديرية سيدي قاسم

5

بعد تفري غ السؤال المتعلق بمدى توظيف تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت من االستمارة تم التوصل اىل النتائج المبينة بالشكل رقم 5

دائما

8% 10%

غالبا

15%

16%

نهائيا
نادرا
احيانا

51%

الشكل رقم : 5مدى توظيف تكنولوجيا المعلومات و االتصال ف انجاز درس علوم الحياة

تتز النتائج ان ادماج تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ف انجاز دروس علوم الحياة حسب العينة المدروسة يبق ضعيفا ،بحيث 51%ال تدرس باستعمال
التكنولوجيا الحديثة ،مما يطرح سؤاال كبتا ،لمادا هدا النفور من استعمال التكنولوجيا الحديثة ف تعلم درس علوم الحياة ؟
و لمحاولة االجابة عن هدا السؤال ،تم البحث من خالل االستمارة عن تمتالت العينة المدروسة حول ادماج التكنولوجيا الحديثة للوقوف عىل اسباب عدم
استخدام هده األختة ف تدريس المادة.

45%

16%

18%

21%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

وسيلة لكسر يمكن تحقىق نفس مشوش بصري
وسيلة للتخلص
من عناء بناء المالوف في طرق النتائج بدون يشتت انتباه المتعلم
و يجعله يركز
توضيف
التدريس
الدروس بالوسائل
على المتيرات
تكنولوجيا
التقليدية
المعلومات و التقنية اكتر من
اهتمامه بالتعلمات
االتصال

الشكل رقم : 6تمتالت العينة المدروسة حول ادماج التكنولوجيا الحديثة

من خالل االجابة عن هدا السؤال ،يبدو ان من بي اسباب عدم استعمال تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ،هناك تمتالت خاطئة لألساتذة المستجوبي ،اد
ان  21%يعتتون ان استعمال التكنولوجيا الحديثة تعتت احيانا مشوشا و يمكن تحقيق نفس النتائج بالطريقة التقليدية و بدلك ال فائدة من توظيفها ،ف حي ان
 45%يعتتونها وسيلة للتخلص من عناء بناء الدروس بالوسائل التقليدية (الشكل رقم(6.

صعوبات ادماج تكنولوجيا المعلومات و االتصال ف مادة علوم الحياة و االرض بالثانوي التأهيل

6

من خالل تفري غ االستمارة تم التوصل اىل مجموعة من الصعوبات الب تحول دون ادماج تكنولوجيا المعلومات و االتصال ف بناء التعلمات يمكن تلخيصها فيما
يىل:
•
•

618

عدم ادراك اهمية توظيف تكنولوجيا المعلومات و االتصال ف التعلم رغم التوجيهات الرسمية و األبحاث المنجزة و التجارب الدولية
انعدام التكوين االساس نهائيا بالنسبة لألساتذة) العينة المدروسة) و غياب التكوين المستمر للجميع و القليل ممن تكونوا تكوينا ذاتيا (من بي 40
استاد و استادة لم يتلق احدا تكوينا اساسيا و ال تكوينا مستمرا ف المجال(
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•
•
•

6.1

عدم تجهت مختت علوم الحياة و االرض بالوسائل و المعينات الديداكتيكية الحديثة) حاسوب -مسالط -انتنت)…
عدم وجود موارد رقمية متنوعة حيت يتطلب اعداد موارد رقمية ختة ف المجال
ليس هناك تشجيعا و تحفتا لتوظيف تكنولوجيا المعلومات و االتصال ف التعليم

سبل تجاوز صعوبات ادماج تكنولوجيا المعلومات و االتصال ف مادة علوم الحياة و االرض لتطوير االداء المهن
من خالل تفري غ االستمارة تم التوصل اىل مجموعة من الحلول يمكن تلخيصها فيما يىل:
•
•
•
•
•

تعميم التكوين المستمر بالنسبة لجميع األساتذة و التحسيس بأهمية توظيف تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ف بناء التعلمات
تجهت القاعات (بالوسائل الديداكتيكية عاكس -حاسوب سبورة تفاعلية)…
توفت موارد رقمية جاهزة بهدف استعمالها
استعمال االنتنيت و الحاسوب و التيد االلكتوئ و بعض التامج ف التعلم لما لهم من اهمية ف تجويد العملية التعليمية التعلمية
التحسيس بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة ف تجويد التعلمات و دلك من خالل توظيف بعض التامج مثال  Xmind Cmapلرسم الخرائط
الدهنية و برمجيات  photoshop publisherالنتاج الملصقات ,برامج  Pinnacle, Studio, PowerPointإلنتاج مقاطع الفيديو التبوية
التحسيس بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة ف تحيي المعطيات الرقمية خاصة ف مادة علوم الحياة و االرض (تكتونية الصفائح ،استهالك المادة
العضوية و تدفق الطاقة ،الخت الورائ ،علم الوراثة البشية ،علم المناعة)…
اعتماد التفوي ج ف حصص االشغال التطبيقية

•
•
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6.2

الجدول رقم  :1معدالت الروائز المستعملة ف الدراسة

المجموعة
الضابطة
المجموعة
التجريبية

معدل الرائز
االختباري
المسبق

معدل
االختبار
البعدي

الفرق بي
االختبارين
القبل والبعدي

13,65

14,40

+0,75

13,20

17,85

+4,65

حسب النتائج نالحظ تحسن كل من معدل الفهم والتفاعل والحافزية للمجموعة التجريبية بشكل واضح إذ ارتفع المعدل ب 4,65نقطة (الجدول )1وهذا ما
يؤكد تحسي عملية التعليم و التعلم بإدماج هده التكنولوجيات ] [8وكذا تحسي بيئة التعلم ] [9كما ان ابحاث سابقة اكدت أن دمج ال  TICEبشكل صحيح ف
التعليم يمكن أن يحفز التحول النوع ف كل من المحتوى وطرق التدريس ،واللذان يعتتان بمثابة الجوهر لعملية إصالح التعليم ف القرن الواحد والعشين .وتشت
الدراسة الب أجراها ] [10إىل أنه ف المتوسط ،يزداد التحصيل األكاديم للتالميذ الذين يدرسون باستعمال ال  TICEعن أقرانهم ممن ال يستخدمونها .كما أنهم
يستغرقون وقتا أقل ف التعلم ويظهرون ارتباطا شعوريا ،قويا وإيجابيا بفصولهم .وقد أيدت الدراسة الب أجراها ] ، [11مستعيني بالنتائج الدولية الختبار ،PISA
هذه النتائج .وقد أوعز بعض الباحثي ذلك إىل أن استخدام المتعلمي ل.ل  TICEيزيد من دافعية التعلم لديهم مما يزيد من الزمن الذي يقضيه التلميذ ف ممارسة
التعلم خارج الفصل ،وبالتاىل ارتفاع المستوى األكاديم له ف ظل نمو ملحوظ لمهارات التعلم الذائ ومهارات التواصل [8].اذن يمكن القول عموما توظيف
تكنولوجيا المعلومات واالتصال مفتاح أساس لتجويد تعلم درس علوم الحياة.

توصيات الدراسة

7

بعد تحليل نتائج الدراسة ،ومن اجل المساهمة ف رفع نسبة توظيف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وادماجها لتجويد دروس علوم الحياة نقتح التوصيات التالية:
•
•
•

8

إرفاق الكتاب المدرس بقرص للموارد الرقمية.
تحفت األساتذة عىل توظيف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ف التعليم والتعلم.
تعميم تكوين جميع األساتذة بخصوص إدماج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ف التعليم والتعلم.

خاتمة

رغم المجهودات الب قامت بها الوزارة الوصية من خالل إطالق مشوع جيب عت مرحلتي ،ومن خالل تجهت مجموعة من القاعات بالمعدات الرقمية .إال أن
واقع الحال يبي أن وتتة توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف المدرسة المغربية الزالت بطيئة رغم أهميتها القصوى .فال يمكن تصور نجاح العملية
التعليمية التعلمية خالل األلفية الثالثة إال بإدماج التكنولوجيا الحديثة ف التعليم والتعلم مسايرة لمفهوم المغرب الرقم.
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