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 المستخلص

ي القررر  تهدف الدراسة الحالية إلى تسليط الضوء على موضوع البيئة التعليمية الرقمية التي صارت المناخ السائد لدينا بصفتنا مواطنين رقميين ف

جتيررا  الواحد والعشرين، وفي محاولة للتعرف على أثر التعليم اإللكتروني في البنية المعرفيررة لرردم المتعلمررين فرري النررور الرررانول المتر ررحين إل

( بالجزائر خالل جائحة كورونا، تأتي هذه الدراسة الوصفية لتُبين نوعية هذا األثررر فرري البنيررة المعرفيررة للمتعلمررين 2020 هادة البكالوريا دورة )

ل عمليررة الررتعلم ممن استخدموا التعليم االلكتروني وكشف طبيعة العالقة وإتجاهها بين أثر التعليم االلكتروني وحجم الررزمن المسررتيرم يوميررا خررال

( بنرردحا مو عررة علررى ثالثررة 21الرقمي، وقد تّم تبني المنهج الوصفي لدراسة متييرات البحث وتحقيق أهدافه حيث صّمم الباحرررا  اسررتبيانحا يحمرر  )

معالجررة البيانررات ( فررردحا، وبعررد 120أبعاد و تّم التأكد من خصائصه السيكومترية وصالحيته ثم ُطبقت الدراسررة علررى عينررة قصرردية  ررار  فيهررا )

فضررالح علررى الُمجّمعة باالستعانة بعدة برامج إحصائية خلصت نتائج البحث إلى وجود أثر إيجابي للتعليم اإللكتروني في البنية المعرفية للمتعلمررين  

 تنبُّؤل.ظهور عالقة ارتباطية طردية متوسنة ذات اتجاه خني 

 جائحة كورونا.عرفية، األثر، التعليم اإللكتروني، البنية الم الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT: 

The current study is striving to shed light on the digital educational medium, which has become as a trend for 

us as digital citizens, in the 21st century. In this, in order to identify the influence of e-learning on secondary 

school learners’ cognitive structure, who are Algerian baccalaureate candidates (2020), during the Corona 
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pandemic, a descriptive study is devoted to specify the type of this impact on learners’ cognitive structure as 

well as to reveal the type of relationship between e-learning influence and the time allocated to it per day. 

Accordingly, the descriptive syllabus has been adopted to study research variables and to realize research 

objects as well. Thence, an intentional sample of 120 learners responded to a three-dimensional questionnaire, 

which consists of 21 items designed to collect data after checking its psychometric properties, validity and 

reliability. The results obtained, using several statistical programmers, revealed that e learning has a positive 

influence on learners’ cognitive structure. The results further indicate that there is a medium positive 

correlation with a predictive linear direction between research variables. 

Keywords: E-learning, the Cognitive structure, Impact, Coronavirus pandemic. 

 

 

 

إ  توجه كبرم وأعرم دول العالم مر  الواليات المتحدة األمريكيررة 

وفنلندا نحو االعتماد علررى مخاطبررة البنررى المعرفيررة ألفرادهررا بليررة 

 ،الل المناهج التعليميررة والجامعيررةإلكترونية أكرر منها تقليدية من خ

البد أ  تكو  له دوافع ورؤم علميررة واضررحة المعررالم واألهررداف ، 

وفق منظور أكاديمي اقتصادل مدروس ، كما يمكررن أ  تكررو  تلرر  

ضرررورة ال مفررر منهررا بحكررم التييرررات الحاصررلة هنررا وهنررا  ، 

والتنررافس الواضررن بررين القرروم العالميررة نحررو إحرررا  أكبررر قرروة 

ا مواكبررة هررذا اقتص ادية وعلمية ، مما يفرض هو اآلخر علينا جميعررح

التيييررر ومحاولررة دراسررة اآلثررار المترتبررة علررى البنيررات المعرفيررة 

للمتعلمررين الررذين يوظفررو  فرري تعلمرراتهم الوسررائ  الرقميررة بمختلررف 

 أ كالها خالل المواقف التعليمة التي يمرو  بها. 

 مقدمة:. 1

إ  الزخم المعرفي والتكنولوجي الهائ  الذل يحيط بنا اليوم بإمكانرره 

أ  يفسر بك  وضرروأ أنرره لرريس مررن الصررع  فرري عصرررنا الحررالي 

المحترروم المعرفرري المنلررو  فرري الحصول على المادة العلمية، أو  

مختلف الميادين، فبقدر ما نفتقر إلررى ايررا  اسررتراتيجيات واضررحة 

عملية لتوظيف ما وص  إليه العالم اليوم من  ساعة حقرر  المعرفررة 

في مختلف المجاالت بشك  عام، وفرري القنرراع التربررول والتعليمرري 

بشك  خاص، بقرردر مررا تضرريع منررا فرررص االسررتفادة القصرروم مررن 

ات العالم الرقمي اإليجابية مع محاولررة الررتحكم فرري الجوانرر  مخرج

 السلبية لهذه الفضاءات الرقمية.

وأصرربن  ،فال ري  أ  العنصر البشرل صار هررو أسرراس كرر  تنميررة

ا علررى المجتمعررات إعررداد ذلرر  الفرررد القررادر علررى مواكبررة  لزامررح

سررواء فرري الميرردا    ،التنورات الحاصلة في مختلف جوانرر  الحيرراة

المهنرري أو التعليمرري أو االجتمرراعي ، وهررذا مررا يفسررر توجرره عديررد 

الحكومات والدول إلى التركيز علررى التقرردّم التكنولرروجي مررن خررالل 

تنوير مهارات أفرادهررا فرري مختلررف المجرراالت الرقميررة وتكرروينهم 

عبر توفير ميزانيررات ضررخمة للبحررث العلمرري والتكنولرروجي بصررفة 

ذلرر  بشررك  مبا ررر فرري الررنظم واألطررر التربويررة  عامررة ، ويتجسررد

والتعليمية العصرية التي صارت تعتمدها تل  الدول أكرر في البنرراء 

أو مررا يسررمى بررالتعليم  ،المعرفرري ألفرادهررا عبررر المنرراهج التعليميررة

الرقمي الذل يستند على توظيف جميع الوسائ  التكنولوجية الحديرة 

، مرتبنة فرري توصرري  المعرفررةالمرتبنة بشبكات االنترنت واير ال

اير رسمي ، وحتررى دمجرره مررع النظررام   سواء أكا  التعليم رسميا أم

 التعليمي التقليدل.

والتكنولوجيررة فرري   ولمعرفة مدم فعالية التقنيات الرقميررة 

مساعدة القائمين على الفع  التعليمرري والمتعلمررين علررى تحقيررق أداء  

أفض  للبنيررة المعرفيررة لدفررراد الخاضررعين أو المسررتخدمين لمفهرروم 

التعلرريم الرقمرري بمختلررف أ رركاله وخلفياترره المرجعيررة مررن حيررث 

المحترروم والمبرردأ ، تررأتي الدراسررة الحاليررة للبحررث فرري وجررود تلرر  

من عدمها من خالل تييررر الوسررائ  التعليميررة مررن اإليجابية  ة  الفعالي

تقليدية إلى رقمية حديرة يمكن أ  يكو  أهم ما يميزها هو لفت انتباه 

ومحاولررة جذبرره أوال إلررى   ،المتعلم في الموقف التعليمي بشك  أكبررر

المريرات التعليمية المستهدفة ، ثم تحري  بعض مكونررات العمليررات 

كاالنتبرراه واإلدرا  والتفكيررر والتررذكر نحررو  يررادة المعرفية المهمررة  

 تحفيزها لنشاط ذهني أكبر.
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العاملة أو توفير تحفيز ذهني يؤدل إلررى إبنرراء الترردهور المعرفرري، 

في حين يمكن لبعض أنواع األلعررا  أ  تحسررن المعالجررة البصرررية 

 .[1] ومهارات االستجابة الحركية

 . إشكالية الدراسة:2

يعتبررر توظيررف اسررتراتيجية التعلرريم االلكترونرري فرري العررالم العربرري 

لتنمية بعض األبعاد المرتبنة بالبنية المعرفية للمررتعلم بهرردف  يررادة 

ا مهمايز وتنظرريم هررذه  فعالية ترابط وت ا للبحررث فيررهالبنيررة محررورح  ،مررّ

وإجررراء تجررار  تتبُّعيررة ودراسررات مقارنررة بررين البنررى المعرفيررة 

للمتعلمين الرقميين واير الرقميين، لكن المشكالت المنروحررة فرري 

، وفي الجزائر على وجه الخصوص هو التأخر  العالم العربي عامة

تربيررة الواضن في مسايرة التنور التكنولرروجي الهائرر  فرري مجررال ال

وايا  أو قصور في تحيررين منرراهج تعليميررة رقميررة تأخررذ   ،والتعليم

بعين االعتبار الحاجات التربوية والمتنلبررات المعرفيررة اآلنيررة لكرر  

 مرحلة نمو.

ولكن خارج الفص  الدراسي، هرر  تررؤثر المهررام المتعررددة فرري أثنرراء 

اديمي؟ راقرر  البرراحرو  فترررات االسررتذكار برردورها فرري األداء األكرر 

س المتوسنة ، والرانوية، والجامعات في أثناء إنهماكم طال  المدار

دقيقررة فقررط،   ةعشرررام أكاديمية في منا لهم لمرردة خمررس  في تنفيذ مه

وقد أخذوا في اعتبارهم وجود التقنيات األخرم ، والنوافذ المفتوحة 

ي بيئة التعلم قب  االستذكار، قب  إجراء تقييم دقيقة على حواسيبهم ف

بدقيقة لسلوكهم في أثناء تنفيذ المهمررة وخررالل اسررتخدام التكنولوجيررا 

بعيرردا عررن المهمررة ، ومررن المريررر للدهشررة أ  متوسررط الوقررت الررذل 

قضاه النال  في أداء المهمة قب  التحول عنها كررا  أقرر  مررن سررت 

عظررم األحيررا  إلررى وسررائ  التشررتيت دقائق ، والذل كا  راجعحا في م

 .[2] التكنولوجية

وفي مقاب  ذل  تبدو فكرررة التعلرريم باالسررتعانة بمعلومررات 

ا دخيال ،  رقمية لدم فئة كبيرة من أفراد المجتمع وحتى التالميذ أمرح

ديرردحا وال يمكررن مقارنترره مررع التعلرريم الحضررورل ، لكررن األمررور وج

وتوقف أال    19ومع ظهور جائحة كوفيد    ،والمفاهيم تتيير  ،تتبدّل

مجاالت الحياة عن الحركة في العالم أجمررع ، وفرري الجزائررر بشررك  

ا التفكيررر فرري آليررات  أخص بما في ذل  المجال التعليمي صررار لازامررح

ة التفاعرر  المعرفرري لتالميررذ المرردارس أخرررم تكررو  كفيلررةح بمواصررل

،  العمومية والخاصة وحتررى الجامعررات والمعاهررد والمرردارس العليررا

قامت و ارة التربية الوطنيررة بررالجزائر رفقررة و ارة التعلرريم العررالي 

بجملة من التدابير الصحية واألكاديميررة في الجزائر  والبحث العلمي  

متعلمررين وأسرراتذتهم والتربويررة لمواصررلة االتصررال التربررول بررين ال

لكررن بشررك  إلكترونرري عبررر االسررتعانة بقنرروات  ،والمررادة التعليميررة

تلفزيونيرررة تعليميرررة واسرررتحداال أخررررم واالسرررتفادة مرررن خررردمات 

المنصررات الرسررمية للتعلرريم عررن بعررد فرري سرربي  التحضررير األمررر  

لالمتحانررات الرسررمية. إّ  معالجررة المعلومررات مررن طرررف تالميررذ 

ا المتحانات رسمية قريبة التعليم الرانول الع ام والتكنولوجي تحضيرح

بوسائ  تعليمية على  ك  محاكاة بين المتعلم والمعرفة مع مؤثرات 

ا بررار ة علررى طبيعررة  ،رقمية على النمط البصرل ال    أ  له آثررارح

البنرراء المعرفرري للمتعلمررين بيررض النظررر عررن الظررروف النفسررية 

 .19والصحية في ظ  جائحة كوفيد 

يرم كرير من التربويين ضرورة إعادة النظر في أسالي  الترردريس 

التقليدية هذه واألخذ باألسررالي  الحديرررة الترري تريررر الدافعيررة والفهررم 

اإلمكانررات والوسررائ  واالستقصاء في التعلم الذاتي، ومنها اسررتخدام  

وإدخال الحاسو  فرري مجررال التعلرريم كوسررائ  تعليميررة   كافة  المتاحة

جديدة لما يتميز يه من كفاءة عالية وفرهررا للنظررام التعليمرري للتيلرر  

على مشكالته وتنوير أساليبه للحصول على نتائج تعليمية متقدمررة، 

ال وأهميررة فرري تنميررة ا العقليررة والعمرر  لمهررارات كما أ  لرره دور فعررّ

  .[3] اإلبداعي

اإلطررار   فرريهذا مررا ينرررأ تسرراؤالت عررن أثررر التعلرريم اإللكترونرري  

الحقررائق الررذل يمررر  جملررة مررن  ، هررذا األخيرررالمعرفرري للمتعلمررين

والمفاهيم والمعلومات والتعميمات والنظريات والقضايا التي تعلمها 

التلميررذ ويمكررن اسررتدعاؤها واسررتخدامها فرري الموقررف التعليمرري 

يمكررن  للبنية المعرفية المناس ، مّما يعني أ  اإلطار التنظيمي الجيّد

أ  يتميز بالربررات والوضرروأ واليسررر فرري المعالجررة جررّراء توظيررف 

كمررا يمكررن أ  سائ  رقميررة السررترارة القرردرات العقليررة،  معنيات وو

 يحدال العكس تماما.

تسرراؤالت   نيوبناءح علررى مررا سرربق التنرررم إليرره يتبررادر لرردم البرراحر

جونز أبر  الحاجررة إلررى اسررتخدامات -ير بالرناء أ  هواردومن الجد كما يأتي:ومرتبنة بمشكلة الورقة البحرية الحالية 

التقنيررات فرري سرريام محرردد برردال مررن تصررنيف تقنيررات معينررة، أو 

التكنولوجيا بشك  عررام، ضررمن وصررف عررام باعتبارهررا  جيرردة  أو 

 سيئة ، وكذل  فقد ألقررى الضرروء علررى النتررائج الترري تشررير إلررى أ  

ه تحسررين الررذاكرة بعررض الترردري  المرتكررز إلررى التكنولوجيررا يمكنرر 

 التساؤل األول: .1.2

لتالميررذ البنيررة المعرفيررة ل فرريه  يؤثر توظيررف التعلرريم اإللكترونرري 

 ؟بنريقة سلبية أو إيجابيةألفراد عينة البحث 
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المرتبنة بالتعليم عبر االنترنت مر  الحصول على المعلومات ذات 

تقررديم المقررررات الدراسررية عبررر   وهو نظامالصلة بالمادة الدراسية،  

 بكة االنترنت أو عبر  رربكة محليررة أو األقمررار الصررناعية أو عبررر 

 .[4]  التفاعلي للوصول إلى الفئة المستهدفة  أو التلفا األسنوانات 

 التساؤل الثاني: .2.2

بررين أثررر التعلرريم هرر  توجررد عالقررة ارتباطيررة دالررة إحصررائيا بررين 

البنية المعرفية وبين الزمن المستيرم لعمليررة الررتعلم   فياإللكتروني  

 هذه العالقة؟ اتجاهوماهو  ؟الرقمي من طرف أفراد عينة البحث

والبد من اإل ارة إلررى الدراسررة الترري قرردمت علررى المررؤتمر الرردولي 

األول للتعلرريم اإللكترونرري فرري مدينررة )دينفررر( بواليررة كلررورادو 

، حضرررها رواد التعلرريم اإللكترونرري 1997األمريكية في  ررهر آ   

 تي:التوصيات لهذا المؤتمر كانت كاآل  العالم، وأهمفي 

   

للدراسررة  فرضرريتينوجررود   ا يفترض الباحررر   . فرضيات الدراسة:3

 كما يأتي:و الحالية

 الفرضية األولى: .1.3

أ  التعلرريم االلكترونرري وجميررع وسررائله سررتكو  ضرررورية  ▪

 المهارات الال مة للمستقب .تعلمين ملاو ائعة الكتسا  

فررراد عينررة ألالبنيررة المعرفيررة    فررييؤثر توظيف التعليم اإللكترونرري  

 بنريقة إيجابية. البحث

فتن التعليم االلكتروني أفاقحا جديدة للمتعلمين لم تكن متاحة مررن  ▪

ا لحاجات طلبة المستقب . ،قب   فهي تعد حالًّ مهمًّ

 الفرضية الثانية: .2.3

 فرريأثر التعلرريم اإللكترونرري  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين  

وبين الررزمن المسررتيرم لعمليررة الررتعلم الرقمرري مررن   ،البنية المعرفية

 .طردل اتجاهذات  طرف أفراد عينة البحث

االلكترونرري  التعليمالتوص  إليه من منافع   ما تموجو  تنبيق   ▪

 مع عدم إافال الواقع التعليمي المعتاد.

االتصررال   آلياتالتعليم االلكتروني النريقة للتعليم واستخدام  فوعليه  

الحديرة من حاس  و بكاته ووسائنه المتعددة من صوت وصررورة 

بحررث ومكتبررات إلكترونيررة وكررذل  بوابررات  وآليرراتورسررومات 

االنترنت سواء كا  عن بعد أو في الفص  الدراسي المهم المقصررود 

هو اسررتخدام التقنيررة بجميررع أنواعهررا فرري إيصررال المعلومررة للمررتعلم 

بأقصر وقت وأق  جهد وأكبر فائدة، والدراسررة عررن بعررد هرري جررزء 

فإ  المتعلم يتلقررى وفي كلتا الحالتين   ،مشتق من الدراسة االلكترونية

المعلومات في مكا  بعيد عن المعلم )مصدر المعلومررات(، وعنرردما 

نتحدال عن الدراسة االلكترونيررة فلرريس بالضرررورة أ  نتحرردال عررن 

( برر  قررد يكررو  Online Learningالتعلرريم الفررورل المتررزامن )

هررو أ  نررتعلم   االفتراضرريفررالتعليم    ،التعليم االلكتروني اير متزامن

مواقع بعيدة ال يحدها مكا  وال  مررا  بواسررنة االنترنررت المفيد من  

 .[5] والتقنيات

 

 . تحديد مفاهيم الدراسة:4

 :مفهوم التعليم اإللكتروني .1.4

هنا  العديد من المفاهيم التي تص  في مجملها فيما يُعرف بررالتعليم 

 Web Based)االلكترونرري مررر  الررتعلم المعتمررد علررى االنترنررت 

learning)   عنررو  برره توظيررف  رربكة االنترنررت فرري مجررال الررذل ي

التعليم والتفاع  بين النال  والمعلم، وهنا  من يُدخله تحت مفهرروم 

 Computer Based)التعلم المعتمد علررى الحاسررو  بشررك  عررام 

Learning)   وإ  كا  هدا المفهوم يتم بشك  ال يشررترط فيرره وجررود

رم مررن  بكات سواء كانررت محرردودة أو عالميررة، وهنررا  مررن ال يفرر 

حيث الوسائ  بين التعلم االلكتروني والتعليم عن بعررد الررذل يوظررف 

األسالي  والوسائط نفسها تقريبا، وآخرو  ينظرو  إلى الموضرروع 

 هما: ،التفريق بين النوعين من التعليم   اويةمن 

ا التعليييم اإللكترونييي  1.4.3 التعلررريم  ا يعرررّرف الباحررر : )إجرائييي(

ا بأنرره:  التعلمررات الترري يخضررع لهررا المتعلمررو   اإللكترونرري إجرائيررًّ

خررارج المدرسررة )فترررة الحجررر )أفراد عينة البحث( خالل تواجدهم  

المنزلررري( مرررن خرررالل اسرررتخدامهم لمختلرررف الوسرررائ  والوسرررائط 

التكنولوجية بهدف المراجعة والمذاكرة سواء كانت متصلة بشبكات 

ا بأل  بكة  ،أو خاصة ،أنترنت عالمية  .أو لم تكن مرتبنة تمامح

التعليم المتزامن ويعنو  برره أ  يرردخ  النالرر    النوع األول:  1.4.1

عبررر   الرردروس بررالتزامنالمختبر أو الصف فرري وقررت محرردد لتلقرري  

الوسائط اإللكترونيررة مررر  المحادثررة الفوريررة أو تلقرري الرردروس مررن 

 .االفتراضيةخالل ما يسمى بالصفوف  

التعليم اير المتزامن وهررو أ  يرردرس المررتعلم   النوع الثاني:  1.4.2

المحتوم الدراسي وفق برنامج دراسي مخنط يسررمى فيرره األوقررات 

واألمرراكن الترري تتناسرر  مررع ظروفرره عررن طريررق توظيررف بعررض 

أسالي  التعليم االلكتروني مررر  البريررد الصرروتي، ولوحررات النقررا  

ليررات عبررارة عررن مجمرروع العمكما يُعرف علررى أنرره:    ،االلكترونية
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فالبنيررة   ،التخرج مقارنة بالنال  الذل ال يعرف طبيعة تلرر  العالقررة

تفاع  القررائم بررين المحترروم المعرفرري بمررا المعرفية تتمر  في نتاج ال

يمرلرره مررن معلومررات ومفرراهيم وحقررائق وأفكررار وقواعررد وقرروانين 

وقضايا ومعنيات إدراكيررة، والعمليررات المعرفيررة الترري تعررالج ذلرر  

 .[9] المحتوم

 مفهوم البنية المعرفية: .2.4

ا فرري   يررؤدلإ  التحول الحاص  في بنية الذكاء والتفكيررر   ا مهمررًّ دورح

حياة المراهق من الناحية النفسررية والمعرفيررة واالجتماعيررة، ويقررول 

بياجيرره:  إ  كرر  بنيررة ذهنيررة جديرردة بعررد أ  تضررّم البُنررى السررابقة، 

تتوص  معها إلررى تحريررر الفرررد نسرربيا مررن ماضرريه وتسرراعده علررى 

البنيررة المعرفيررة  ا يعّرف الباحر: )إجرائي(ا  البنية المعرفية 1 .2.4 .[6] دة تتجه بشك  أساسي نحو المستقب  استقبال فعاليات جدي

 األبعاد الرالثة المكونة لمفهرروم  إجرائيًّا خالل الدراسة الحالية بأنها:

( ، حيث تمررر  البنية المعرفية )بعد الترابط، بعد التنظيم، بعد التمايز

ا بين الذخيرة المعرفية للمتعلم وبررين  هذه األبعاد مجتمعة تفاعالح قائمح

   الذخيرة.استراتيجيات معرفية تقوم بمعالجة تل

( أ  البنيررة Voss et Bisanaz,81وفرروس )  ويرل ك  من بيزنررا

ا أكبر أهمية من العمليات المعرفيررة فرري إحررداال  المعرفية تؤدل دورح

التييرررات المعرفيررة لرردم الفرررد، فالعمليررات المعرفيررة مهمررا كانررت 

كفاءتها وعمليات المعالجة والتجهيز مهما كانت خصائصررها تحترراج 

 :على البنية المعرفية )إجرائي(ا  أثر التعليم اإللكترونيمفهوم   .3.4 .[7] إلى محتوم معرفي تتعام  معه

البنيررة المعرفيررة للمررتعلم   فرريأثر التعليم اإللكترونرري    ا يُعرف الباحر

مجموع درجات االستبيا  المنبررق فرري الدراسررة الحاليررة    :على أنه

محررور التي تمر  الدرجة الكلية إلجابات المبحوثين علررى بنررود كرر   

مررن محرراور االسررتبيا  الرالثررة مجتمعررةح )محررور الترررابط، محررور 

 .  التنظيم، محور التمايز(

ويرررم أ  السررلو    ،نفسية وبيولوجيةيفسر بياجيه التعلم على أسس  

كمررا   ،والتكيف  ،هما التنظيم  ،اإلنساني يقوم على خاصيتين فنريتين

سبقت اإل ارة، وإ  ك  ما يتعلمه الفرررد هررو مررن أجرر  التكيررف مررع 

البررد لرره مررن عمليررة   ،الظروف البيئية وحتى يتكيف االنسررا  وينمررو

أ  يقرروم الترروا   داخرر  البيئررة، وحتررى يحصرر  هررذا الترروا   البررد 

االنسا  بعمليتين هما التمر  والمواءمة، وبالتمر  يكيررف المتييرررات 

المعرفية الجديدة فرري البيئررة لتتكامرر  مررع السررابقة لديرره، وبالمواءمررة 

يتكيررف مررن الررداخ  مررع الظررروف الجديرردة فرري البيئررة الخارجيررة، 

وبالتمررر  يتلقررى معلومررات ويرردمجها فرري البنررى العقليررة ليسررتعملها، 

ة يعدل من أنشنته الداخلية لتررتالءم مررع الظررروف البيئيررة وبالمواءم

وتتكامرر  نررواتج عمليترري التمررر  والمواءمررة بإعررادة الترروا   إلررى 

االنسررا  ليتكيررف مررن جديررد فرري بنرراء المعرفيررة الترري تتسررم بررالتيير 

 .[8]  والمرونة

  :covid 19) جائحة كورونامفهوم  .4.4

أحررد الفيروسررات الشررائعة  Coronavirusيعتبررر فيررروس كورونررا 

الترري تسررب  عرردوم الجهررا  التنفسرري العلررول، والجيررو  األنفيررة، 

الحرراالت ال تكررو  اإلصررابة برره خنيرررة والتها  الحلق وفي معظررم  

باسررترناء اإلصررابة بنوعيرره المعررروفين بمتال مررة الشرررم األوسررط 

والمتال مررة التنفسررية  2012( الررذل ظهررر فرري MERSالتنفسررية )

النرروع  فضررال عررن 2003( الذل ظهر في SARSالحادة الوخيمة )

، وجائحررة فيررروس 2019المستجد الذل ظهر في الصين في نهايررة  

-وفيدهي  جائحة عالمية جارية لمرض فيروس كورونا )ككورونا  

الذل يحدال بسب  فيروس كورونررا أو فيروس كورونا ووها (    19

اكتشررف (.  MERSالمرتبط بالمتال مة التنفسية الحررادة الشررديدة )  2

في مدينة ووها  وسط الصين، وأطلررق   2019المرض في ديسمبر  

لعالميررة فرري وقد صررنفته منظمررة الصررحة ا  nCoV-2019عليه اسم  

 .[10] )جائحة(  2020مارس  11

فيعرررف البنيررة المعرفيررة بأنهررا المحترروم  Ausubelأمررا أو برر  

الشررام  للمعرفررة البنائيررة للفرررد وخصائصررها مررن حيررث التنظرريم 

والتمايز والتكام  والترابط الذل يميز المجال المعرفي للفرررد وهرري 

تمر  العام  الرئيسي المؤثر في معنررى الررتعلم ومعنرراه االحتفرراظ برره 

ب  بذل  أ  الفرررد ونموه واسترجاعه وتوظيفه، ويقصد أو وتيييره  

الذل يمتل  معارف تتميز بالتنظيم الهرمي والترابط فيما بينها وكذا 

ا علررى  التمررايز فرري مختلررف المجرراالت المعرفيررة يررؤثر ذلرر  إيجابررح

االسرررتراتيجيات المعرفيرررة لديررره بصرررفة عامرررة وعلرررى فعاليرررات 

اسررتراتيجيات الررتعلم بصررفة خاصررة مقارنررة بالنالرر  الررذل يمتلرر  

ا، فالنال  الذل يعرررف   معارف ا وأق  ترابنحا وأق  تمايزح أق  تنظيمح

العالقة بررين مقيرراس المنهجيررة ومقيرراس اإلحصرراء مرررالح يررتمكن مررن 

 ي المناسرر  لمشرركلة دراسررته فرري مررذكرةمعرفة األسررلو  اإلحصررائ

 

 :يما يأتتهدف الدراسة الحالية إلى . أهداف الدراسة: 5

البنيررة  فرريالبحررث فرري كيفيررة تررأثير معنيررات معرفيررة رقميررة  .1.5

إيجابحا( لتالميذ  مقبلين على امتحانررات رسررمية -سلبحاالعامة )المعرفية  

انقناع تررام عررن الدراسررة الحضررورية لفترررة ال تقرر  عررن فضالح عن  

 ( أ هر.06)
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مررة ومررؤثرة مررر  كريرررة مهإمكانيررة االسررتفادة مررن عوامرر   .3.7

)الصرروت، الررنص، اللررو ، الفيررديو، نرروع الخررط، طريررق العرررض 

ولذل  يسررتعم  المررتعلم أالرر  حواسرره فرري هررذه العمليررة   ( ،وايرها

 التعليمية.

 بررين الررزمن المسررتيرمواتجاههررا عن طبيعررة العالقررة الكشف  .2.5

 أثناء الدراسة بمعنيات رقمية من طرف التالميذ أفراد عينة البحث

 بنيتهم المعرفية. فيمستوم أثر هذا التعليم الرقمي وبين 

 

للمررتعلم فهررو يناسرر  لتعلرريم الكبررار ال يهررتم بررالعمر الزمنرري  .4.7

والمرروظفين واألطفررال مررن الررذين ال تسررمن لهررم ظررروفهم بالتواجررد 

 بالمدارس والجامعات في أوقات ُمحددة.

 أهمية الدراسة: .6

تررزامن موضرروع الدراسررة الحاليررة مررع التنررورات الصررحية  .1.6

بمررا   ،( التي فرضت على جميررع األنظمررة19العالمية )جائحة كوفيد  

إعررادة النظررر فرري مسررألة   ،في ذل  المنظومات التعليمية واألكاديمية

 توظيف العالم الرقمي في عمليتي التعليم والتعلم.

يرم كرير من علماء التربية المتحمسو  لهذا النوع من التعليم  .5.7

 أ  تكلفته المادية أق  بكرير من تكلفة التعليم التقليدل.

تعلم الحصول على معلومات أكرر طالمررا لديرره القبررول يُتين للم .6.7

 .متاأ في التعليم التقليدلما هو  واالستعداد عكس  

ضرورة المسارعة إلى التعرررف علررى االنعكاسررات الحاصررلة  .2.6

على البعد المعرفي في ظ  التعليم الرقمي المفرراجو والحتمرري لعرردد 

 مساهمته في تحسين عملية التعلم. .7.7 هائ  من المتعلمين عبر العالم وفي الجزائر على وجه الخصوص.

نه من الممكن تصميم وإنتاج صورة تعليميررة قلة التكلفة حيث إ .8.7

 واحدة تصلن لمواقف تعليمية مختلفة.

يصررية بالدرجررة األولررى بررين إمكانيررة تررأثير بيئررة الدراسة تشخ .3.6

تعليميررة رقميررة علررى أفكررار واسررتراتيجيات المتعلمررين مررن حيررث 

توظيررف مهررارات التنظرريم والتمررايز والترررابط خررالل بنرراء وتحيررين 

 معارفهم الدراسية.

والتحليرر   التفكيررر والتخيرر ى تنميررة يسرراعد النررال  علرر  .9.7

 .[11]  واالستنتاج من خالل المحتوم الذل يعرض عليهم

ضرورة اليوص في الجها  النفسرري للمررتعلم الخاضررع للتعلرريم  .4.6   

المرتبنررة برربعض ابعرراد   االستبيا الرقمي اير المتزامن عبر أسئلة  

 لمعرفررة حقيقررة األثررر علررى منظومترره المعرفيررة مررن  البنية المعرفية

بنريقررة  وجهررة نظررره هررو، إذ ال يمكررن قيرراس تلرر  البنيررة المعرفيررة

ا فر مبا ررررة حقرررائق مرررن ال ضررريحا لمجموعرررةكونهرررا تمرررر  تكوينرررح

 .ومحتويات المناهج الدراسية مفاهيمالمعلومات والو

العوامل التي تؤثر على البنية المعرفية في التعلم المعرفي عنيد .  8

 : أوزوبل

تتأثر فاعلية البنية المعرفية في التعلم المعرفرري بعرردة عوامرر  تشررك  

 أبعادها وهي:بعض 

أل التنظرريم الهرمرري للبنيررة المعرفيررة مررن المسررتوم  التنظييم: .1.8

مررع اسررتعداد أفررراد العينررة الجتيررا   الحاليررة تررزامن الدراسررة .5.6 األكرر عمومية إلى المستوم األق  عمومية.

( أ ررهر مررن االنقنرراع 06امتحانات  هادة البكالوريررا بعررد حرروالي )

الحضررورل عررن الررتعلم بالمؤسسررات التعليميررة، وتنبيررق الدراسررة 

ية مررن بعد تحضيرات رقم  وجهة نظر التلميذسيسمن بالتعرف على  

سررة عررن الدرا  ( طوال مرردة االنقنرراعدو  تفاع  مادل )معلم، متعلم

 .الحضورية

ويُقصد به تمايز مجموعات المعلومات في مسررتويات  :التمايز .2.8

تنظيمها السابقة أل عنررد كرر  مسررتوم معررين داخرر  البنيررة المعرفيررة 

أقرر  قابليررة للنسرريا  وأكرررر قابليررة  المجموعرراتبحيررث تكررو  هررذه 

 لالحتفاظ ومن ثم االسترجاع.

والقصررد منهررا أ  تكررو  البنيررة المعرفيررة بوحررداتها  :التييراب  .3.8

ومجموعاتها )فئاتها( ومستوياتها مترابنة معرفيًّا بحيث يؤدل هررذا 

 الترابط إلى عالقات بينية عالية وفعالة.

 

 . مميزات التعليم الرقمي وإيجابياته: 7

ومنرره فررإ  أو وبرر  يرررم ا  البنيررة المعرفيررة تتكررو  ممررن مفرراهيم 

وأفكار  به ثابتة ومنظمة بدرجررة مررا فرري وعرري المررتعلم أو  ررعوره 

هرميررة متدرجررة تكررو  فيهررا ويفترض أ  طبيعة هذا التنظيم طبيعة  

المفاهيم واألفكار والقضايا األكرر  موالح في القمة والمفاهيم األكرررر 

ا أو نوعية في القاعدة  .[12] تخصصح

 تظهر إيجابيات التعليم الرقمي في جملة من المميزات وهي:

الوقررت  اختيررارتوفير الوقت للمتعلم حيررث يررتمكن المررتعلم مررن  .1.7

 بمواعيد محددة وثابتة. االرتباطالمناس  له للتعلم دو  

للمتعلم والذل يشعر فيه باالرتيرراأ دو  إتاحة المكا  المناس   .2.7

 تدخ  من أحد.
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الرقمي المعاصررر، وتسررعى لوضررع الررتعلم عبررر  رربكات فرري إطررار 

االتصررال الشرربكي أنرره ال يمكررن اجتمرراعي فعررال، وتفترررض نظريررة 

قياس العلم بمجرد الحصول على  ررهادة فرري تخصررص مررا، فنرررم 

الرررتعلم أصررربحت متعرررددة مرررن خرررالل مئرررات مرررن أدوات الرررتعلم 

ا هائالح مررن المعلومررات مررن خاللهررا  اإللكتروني، وقد يجمع الفرد كمًّ

[15]. 

 . نظريات التعلم:9

نظريات التعلم هي محاوالت منظمة لتوليررد المعرفررة حررول السررلو  

وتجميعهررا فرري أطررر مررن الحقررائق والمبرراد  اإلنسرراني وتنظيمهررا 

والقوانين بهرردف تفسررير الظرراهرة السررلوكية والتنبررؤ بهررا وضرربنها، 

وفهم السلو  اإلنساني من حيث تشكيله وتحديد متييراته، ومحاولررة 

تفسير عمليات التيير والتعدي  التي تنرأ على هذا السلو  من أج  

وعلى الرررام مررن منرراداة العديررد مررن المؤسسررات التربويررة العالميررة  .[13] صيااة مباد  وقوانين

بضرورة االهتمام بتنميررة مهررارات القررر  الحررادل والعشرررين لرردم 

الُنالّ  إال أ  طرائق التدريس التي يستخدمها المعلم لررم تعررد كافيررة 

فرري امررتال    اللحياة المعاصرة، كما أ  هنا  قصورإلعداد النال   

ت، وأكرررد علرررى ذلررر  مرررا ذكرررره را رررد النرررال  لهرررذه المهرررارا

( بأ  هنا  فجوة عميقة بررين المهررارات الترري يتعلمهررا 225،2017)

النال  في المدرسة وتل  التي يحتاجونهررا فرري الحيرراة والعمرر  فرري 

عصر التدفق المعرفي والتنور التكنولوجي، فتل  المهارات لم تعد 

ل كافيررة إلعررداد النررال  لمواجهررة سرروم العمرر  فرري القررر  الحرراد

والعشرين لررذل  فررإ  النالرر  يجرر  أ  يتسررلن بعرردد مررن المهررارات 

ومنهررا الرروعي العررالمي والرقافررة االقتصررادية والصررحية والبيئيررة 

الحاسررو   الكفرراءة مررعواإلعالميررة والررتمكن مررن التعامرر  عررالي 

ومهررارات العصررر الرقمرري وكررذل  القرردرة علررى حرر  المشرركالت 

ات الشخصية المتكاملة مررن والتفكير اإلبداعي والناقد وامتال  مقوم

مرونة وقابلية للتكيف المبادرة والتعاو  والتواص  والتوجيه الذاتي 

 .[16] واالنتاجية

ولكن نظريات التعلم الحالية مر  السلوكية والمعرفية والبنائية لرريس 

التعام  مع معنيات النبيعة المتيايرة للررتعلم والمتعلمررين   بمقدورها

نتيجة لتأثير التنورات التقنية الهائلة فرري العصررر الرقمرري الررراهن، 

فظهرت نظريات تعلم قادرة على تفسير التعلم في هذا العصر ومررن 

 هذه النظريات:

 :نظرية العقول الخمسة لجاردنر .1.9

ة العقررول الخمسررة  لهرراورد الحديرررة  نظريرر من النظريات التربويررة 

، وطرأ فيها مجموعة مررن القرردرات 2008التي قدمها عام  جاردنر  

والكفاءات والعمليات العقلية الترري يجرر  أ  يتصررف بهررا الفرررد فرري 

القر  الواحد والعشرين، وهي العق  المتخصص والعقرر  التركيبرري 

 ار إلررى أهميررة والعق  المبدع والعق  المحترم والعق  األخالقي، وأ

توظيررف العمليررة التعليميررة ووضررع صرريع وآليررات تعليميررة جديرردة 

لالهتمام بهررذه العقررول إلعررداد أجيررال لهررا القرردرة علررى التكيررف مررع 

المعرفة والتنور التكنولوجي، فمن متنلبررات األلفيررة الرالرررة   مجتمع

تشكي  وتوسيع عقول النال  بواسنة خمس طرم حتررى تسررتوع  

هذه التيييرات، فقوة المستقب  سوف تعتمررد علررى قرروة العقررول الترري 

وهررذه النظريررة تهررتم   ،تمتل  العديد مررن المهررارات والقرريم األساسررية

والتي يمكن ثقلها في المدرسررة أو بتوظيف استخدامات واسعة للعق  

العم  أو في المدال المهني، فتيني العديررد مررن الجوانرر  المعرفيررة 

األولررى تتعامرر  بشررك  أساسرري مررع   ةواإلنسانية، فنجد العقول الرالثرر 

اآلخرررين مررع العالقررات اإلنسررانية،   االثنررا صيع معرفية، ويتعامرر   

 .[14] الخمسةلذل  فإ  المستقب  لهؤالء الذين يمتلكو  العقول 

 . الدراسات السابقة: 10

والتنقيرر  فرري   ا التي قام بها الباحررر   االستنالعيةمن خالل الدراسة  

التررراال السرريكولوجي والتربررول الررذل تنرررم لمتييرررات الدراسررة 

الحالية )التعليم اإللكتروني، البنية المعرفية للمتعلم، األثررر( فإنرره لررم 

من العرور على دراسات مبا رة تؤكررد وجررود أثررر أو عالقررة   ايتمكن

 بررين توظيفررات التعلرريم اإللكترونرري وبررين البنيررة المعرفيررة مبا رررة

، وإنما كانت عديد الدراسات القديمة منها والحديرة تنفي ذل   تىأوح

تأثير التعليم اإللكترونرري واسررتخدام التكنولوجيررا فرري قد تنرقت إلى  

متييرات أخرم من الممكن أ  تكررو  لهررا عالقررة   فيالتعليم والتعلم  

بالبنية المعرفية مر  التحصرري  العلمرري للمتعلمررين، أو فعاليررة البنيررة 

المررردود العلمرري والتحصرريلي   فيي تأثيرها هي األخرم  المعرفية ف

 :يما يأتللمتعلم، ومن بين هذه الدراسات نجد 

 :االتصاليةالنظرية  .2.9

 2004فرري عررام  George Siemensاقترررأ جررورج سرريمنز 

، وعرفها بأنهررا نظريررة Connectivismالنظرية االتصالية للتعلم 

تهتم بتوضين كيفية حدوال التعلم في البيئررات اإللكترونيررة المركبررة، 

بالديناميكيات االجتماعيررة الجديرردة، وتدعيمرره بواسررنة وكيفية تأثره  

تُعد النظرية االتصررالية مررن النظريررات   من ثمالتكنولوجيا الجديدة، و

الحديرررة الترري ارتبنررت بررالتنور التكنولرروجي الررذل يشررهده العصررر 
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مرلوا المجموعة التجريبية منهما فصال : أحدهما للنال ، واآلخررر 

قائم على نمرروذج الررتعلم  إلكترونيللنالبات، درسا باستخدام برنامج  

صررال  اآلخرررا  فمرررال المجموعررة الضررابنة ودرسررا . أما الفالبنائي

المعتررادة، وتمرلررت أدوات البحررث فرري اختبررار مهررارات  بالنريقررة

الدراسررة المررنهج  رربه   فرري، وکررا  المررنهج المتبررع  التفکير الرياضي

فرري ، أظهرت نتائج الدراسة: تفوم المجموعات التجريبية  التجريبي

وجررود فررروم ذات ، کمررا أظهرررت النتررائج  اختبار التفکير الرياضي

تعررزم   ار التفکيررر الرياضررياختبرر   فرريبررين النررال     إحصائيةداللة  

 .للبرنامج ولمتيير الجنس

 دراسات سابقة متعلقة بالتعليم اإللكتروني:. 1.10

 الدراسة األولى: 1 .1.10

للتعررّرف علررى اسررتخدام طلبررة  (2007فرري دراسررة قررام بهررا ترريال )

تحصيلهم الدراسي في جامعة   فيالبكالوريوس لإلنترنت، وأثر ذل   

بوتسرروانا، حيررث بيّنررت الدراسررة أ  االبيررة المسررتفيدين اسررتخدموا 

الشبكة ليرض الوصول إلى معلومررات ذات صررلة بالمسرراقات الترري 

يدرسررونها، وكشررفت الدراسررة أ  االنترنررت تسررهم بشررك  قررول فرري 

  األكرراديمي لمررن  رراركوا فرري الدراسررة، كمررا تسرراهم فرري التحصرري

تحسين التعليم حيث تمكن النلبررة مررن توسرريع خيررراتهم األكاديميررة، 

  .[17] والوصول إلى معلومات والتواص  مع اآلخرين

 الدراسة الثانية: 2.1.10 دراسات سابقة متعلقة بالبنية المعرفية:. 2.10

، القررادرأبو إسماعي  أكرررم عبررد قام بها )(  2015في )هدفت دراسة   الدراسة األولى: 1 .2.10

تيسررير محمررد( إلررى معالجررة الجوانرر  المرتبنررة بررالمنهج  الخوالرردة

هج الخفرري فرري التعلرريم التعليم االلكترونرري ومقارنترره بررالمن  الخفي في

التقليدل واالنتقادات الموجهة للتعليم االلكتروني استناداح إلى المررنهج 

وعالجت هذه الدراسة الجوانرر  اإليجابيررة والسررلبية للمررنهج   الخفي،

وعناصره، واستخدم الباحرررا  المررنهج  اإللكتروني التعليم لخفي فيا

الوصررفي التحليلرري، باسررتقراء األد  التربررول السررابق الررذل عررالج 

وأ ررارت نتررائج الدراسررة إلررى  ،اإللكتروني التعليم المنهج الخفي في

وجررررررررود فررررررررروم حقيقيررررررررة بررررررررين المررررررررنهج الخفرررررررري 

، وإلررى وجررود آثررار نفسررية التقليرردل والتعلرريم اإللكترونرري التعليم في

، فضررال عررن اإللكترونرري التعلرريم سلبية وإيجابية للمررنهج الخفرري فرري

وفرري ضرروء هررذه   المررنهج،توضين الجوان  اإليجابية والسلبية لهررذا  

النتررائج خلصررت الدراسررة إلررى مجموعررة مررن التوصرريات، أبر هررا 

، اإللكترونرري التعلرريم تعزيز الجوانرر  اإليجابيررة للمررنهج الخفرري فرري

بتوفير المضامين التربوية الداعمة بنريقررة مبا رررة وايررر مبا رررة 

ح بررإجراء الحرروارات   ،الرسمي اإللكتروني في المنهج وأوصت أيضا

، وتأثيراترره اإللكترونرري التعلرريم والدراسات حول المنهج الخفرري فرري

اآلنية والمستقبلية على الفرد والمجتمع، فرري ظرر  ثررورة المعلومررات 

 .[18] التواالتصا

( التي توصلت Rodenski Jarlook) دراسة رودنسكي وجارلو 

البنررائي للبنيررة المعرفيررة علررى إلى األثر اإليجررابي لكفرراءة المحترروم  

 .[19] قدرة النال  على االسترجاع

 

 الدراسة الثانية:2 .2.10

دراسة )أمينة إبراهيم  بلي( إلى األثر اإليجابي لبعض أبعرراد البنيررة 

، التمرررايز( علرررى االسرررتراتيجيات أو التررررابطالمعرفيرررة )التنظررريم 

 .[20] المعرفية للمتفوقين من طال  المرحلة الجامعية

 التعقيب على الدراسات السابقة:. 3.10

سابقة اهتمت بمتييرات الدراسة الحاليررة إالّ أ  رام وجود دراسات  

ة أو كاملررة مررع دراسررات تتنررابق بصررفة تقريبيرر  الررم يجررد ْينالبرراحر

ا يزيررد مررن ضرررورة تسررليط  فرضيات وأهررداف البحررث الحررالي ممررّ

الضوء على إ كالية هررذه الدراسررة الحاليررة للخررروج بنتررائج يمكنهررا 

 أبعاد  أخرم.تحفيز البحث في موضوع الدراسة وفق  

 . اإلجراءات الميدانية للدراسة: 11

 الدراسة االستطالعية:. 1.11

من أج  التمهيد للبحث الحالي، وكنقنررة اننررالم لجمررع المعلومررات 

والظررروف المحينررة بمشرركلة البحررث تررم تحديررد واختيررار عينررة 

فيررف أحمررد  ( تلميذحا وتلميذةح من ثانوية  الك30استنالعية، قوامها )

واليررة البليرردة مررن مسررتوم السررنة الرالرررة ثررانول مررن بدائرة مفترراأ ب

 مختلف التخصصات.

 الدراسة الثالثة: 3.1.10

( دراسررة هرردفت إلررى بنرراء برنررامج 2018بينمررا أجرررم الرويلرر  )

تنميررة   البنررائي وقيرراس فاعليترره فرريحاسوب  قائم على نموذج الررتعلم  

، وکانت ثانوللدم طال  الصف األول    مهارات التفکير الرياضي

، الرررانول( من طررال  الصررف األول 107عينة الدراسة مکونة من)

، دراسرريةعلررى أربعررة فصررول    مررو عين،  (طالبة  57طالبحا( و)  50)

إلررى وجررود نرردرة فرري   في اإلطار النظرل السابق  ا كما أ ار الباحر

البحرروال المتخصصررة فرري موضرروع البحررث الحررالي فرري البيئررة 

قي  عن المراجع ، ومن خالل بحث تنواألجنبية  والعربية  الجزائرية
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 بعرراد البنيررة المعرفيررةأ  فرريلتوظيف التعليم الرقمرري    أثروجود   ▪

 لدم أفراد العيّنة االستنالعيّة.

ولوجي الذل تناول موضوع أثررر التعلرريم االلكترونرري والتراال السيك

ا علررى البرراحر  في القيررام بدراسررة   ْينالبنية المعرفية للمتعلم، كا  لزامح

ة علررى عيّنررة اسررتنالعيّة  تررم اعتمادهررا اسررتنالعيّة كمرحلررة أّوليررّ

، بنريقة قصدية من التالميذ الذين يوظفو  فعالح التعليم االلكترونرري

 بهدف تحقيق ما يلي:

الرالثررة بررين األبعرراد للصرردم ائيًّا ظهررور ارتبرراط داّل إحصرر  ▪

جررة الكليررة ، وبررين درجررات بنررود كرر  بعررد مررع الدرلالسررتبيا 

 .لالستبانة

مررن خررالل معامرر   هرراوأبعاد مقبولة لربات االستبانةظهور قيّم   ▪

 ألفا كرونباخ.

ف على مستوم أثر التعليم االلكترونرري   ▪ أبعرراد البنيررة   فرريالتعرُّ

 المعرفية.

ا لخصائصها في دراسات أخرم نظرّ   إمكانية تنبيق االستبانة ▪

 السيكومترية المؤّكدة.

 ةاختبار الخصائص السيكومترية ألداة البحررث الحررالي المتمرلرر  ▪

ا علررى  في االستبانة التي صممها الباحث، وتررّم عرضررها الحقررح

تررّم   ، ولهررذا اليرررضعدد من األساتذة الُمحّكمين المتخصصين

عينررة االسررتنالعية اليررار مراعرراة بعررض الشررروط عنررد اخت

 وتمرلت في:   

 

 

 

عية لتالميررذ السررنة الرالرررة مررن تمريرر  العينررة االسررتنال ▪ . الدراسة األساسية:2.11

المتر ررحو    مرحلة التعليم الرررانول العررام والتكنولرروجي

 .المتحا  البكالوريا

 منهج الدراسة:1 .2.11

تعد الدراسة الحالية من الدراسات الوصفية، حيررث تررم تبنرري المررنهج 

ح عررن طبيعررة متييرررل الدراسررة ) وفر فهمررا التعلرريم الوصررفي، ألنرره يررُ

ف المررنهج الوصررفي علررى أنرره البنية المعرفيررة،  اإللكتروني (، ويُعررر 

الدراسة الكّمية والكيفيّة للّظواهر والمتييّرات كما هي في الواقع من 

 خالل تشخيص األسبا  والتنبؤ بهذه الظواهر.

تسررتكم  اإلجابررة علررى بنررود  اسررتبعاد الحرراالت الترري لررم ▪

 التي ال تصلن للتحلي  االحصائي.، االستبانة

داد االسررتبانة إلكترونيررا قصررد مبا رررة تنبيقهررا مراعرراةح حيث تم إعرر 

( ومررع إقرررار 2020أوت )للظروف الصحية لكن مع أواخررر  ررهر  

تالميررذ مسررتوم الرالرررة ثررانول   التحامضرورة    يةالجزائرالسلنات  

إلى المؤسسررات التعليميررة ليرررض التحضررير النفسرري والبيرردااوجي 

فرري  ْينالبرراحر  أحررد عمرر   هادة البكالوريا وبحكررم   امتحاناتالجتيا   

)مستشررار توجيرره وإر رراد مدرسرري ومهنرري ميدا  التربيررة والتعلرريم  

تحوي  االستبانة من إلكترونية إلررى   فإنه تّم مبا رةح بالتعليم الرانول(  

بنريقررة جماعيررة علررى جميررع مبا رة    تّم تو يعها)منبوعة(  ورقية  

باإل ررراف علررى عمليررة   ا أفراد العينررة االسررتنالعية، وقررام الباحررر 

مررن السررنة الدراسررية وبداية  هر سرربتمبر   أوتالتنبيق أواخر  هر  

، وتقديم  روحات للتعليمات الخاصة بكيفية اإلجابة، 2019-2020

ة فرري هررذا البحررث، الدراسة االستنالعية خنوة جدّ مه  ولقد كانت مررّ

ا لّما كانت بشك  حضورل   ا خصوصح بررين الباحررث والمبحرروثين ممررّ

ليهررا  رركالح آخررر مررن المصررداقية ومحرراورة المبحرروثين أضررفى ع

واإلجابة على تساؤالتهم وكذا مالحظررة وتسررجي  األسررئلة الترري مررن 

الممكن أ  تكو  اير واضحة ليرض تعديلها أو حذفها قب  دراسررة 

البحررث  بحيررث سررمحت لنررا بتجريرر  أداةخصائصررها السرريكومترية 

لدراسرررة ئج ا، وقرررد خلُصرررت نتررراوتحقيرررق أهرررداف هرررذه الدراسرررة

 ي:االستنالعية إلى ما يأت

 

الدراسررة الحاليررة علررى الحرردود  اقتصرررت :حدود الدراسية2 .2.11

 ية:االت

الدراسة في ثانويررة الشررهيد قصررار   تّم تنبيق  الحدود المكانية: ▪

 .الجزائر مفتاأ التّابعة لوالية البليدة بمدينةمحمد 

ح أواخررر  ء الدراسةإجرا  تمّ الحدود الزمانية:   ▪  أوت ررهر    ميدانيا

 .2019/2020خالل الموسم الدراسي  وبداية  هر سبتمبر

تالميررذ  علررى عينررة مررن هذه الدراسررة بقتطُ الحدود البشرية:  ▪

 امتحانرراتالمتر ررحو  الجتيررا  الرانويررة )الررذكور واإلنرراال( 

، كما تّم استبعاد أفررراد العينررة (2020 هادة البكالوريا دورة )

 االستنالعية وهذا لتييّر مجتمع الدراسة األصلي.

 

 مجتمع الدراسة:3 .2.11

يشم  مجتمع الدراسررة التالميررذ المسررجلين برانويررة الدراسررة الحاليررة 

ا مررن تالميررذ السررنة ريرر متر حي  ررهادة البكالوُممر الح في جميع  كافة  

 ،( تلميررذاح وتلميررذةح 185، والررذل بلررع عرردده اإلجمررالي )الرالرة ثانول
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وهررم بررذل  يُمرلررو  المجتمررع  ( إنرراال126)و ( ذكررور59)مررنهم  عينة الدراسة:4 .2.11

 قصديحا  هالميذةح، وتّم اختياروت  ا( تلميذح 120برر )  تّم تحديد حجم العينة الحالية. اإلحصائي للدراسة

  (، كما هو موضن في الجدول اآلتي:قصدية)عينة 

 

 : عينة البحث أفراد 1الجدول 

 النسبة المئوية  التكرار المتغير

 الجنس 
 %65.83 129 ذكر 

 %34.17 41 أنرى 

  االستخدامحجم 

 اليومي 

 %100 373 الحجم الكلي للعينة

 %0.83 3.10 متوسط ك  مشار 

 120 المجموع

  .المصدر: من إعداد الباحرين 

 تلرر  األبعرراد، حملررت  ( بنررود  07( أبعاد فرري كرر  بعررد  )03وتضّمن )

حرردال نتيجررة البنيررة المعرفيررة والررذل ي فرري مستوم األثرا تقيس بنودح 

توظيف التعليم االلكتروني والوسائط الرقمية من طرف أفراد العينة 

ع معامالت ثبررات إلى ارتفا  ا الباحرخالل عملية التعلم، حيث يشير  

أبعرراد   ( منتظمررة فرري ثالثررة21كما أ  البنررود الررر)الستبيا ،  وصدم ا

  فقررط يررتم تصررحين اسررتجابات المبوحرروثين فيهررا بهررا بنرردا رئيسررية

تررأثير التعلرريم ) الترررابط بنريقررة عكسررية، وتمرلررت األبعرراد فرري بعررد

بعررد (، وروس يادة فعالية الترابط بررين محترروم الررد  فياإللكتروني  

 يررادة فعاليررة تنظرريم البنيررة  فرريالتنظرريم )تررأثير التعلرريم اإللكترونرري 

 يررادة فعاليررة   فرريالتمايز )تأثير التعليم اإللكتروني  بعد  المعرفية(، و

حيررث يحمرر  كرر  بعررد مررن التمايز بين المعلومات السابقة والجديدة(  

  :كما هو موضن في الجدول االتي( 07)األبعاد عددحا من البنود 

ح   1يتضن من الجدول   الررذل يبررين تو يررع أفررراد عينررة الدراسررة تبعررا

بأ   نسبة عدد اإلناال في العينة أكرر من   ،لمتييراتها ونسبة ك  منها

 %(،34.17%( وللررذكور )65.83الررذكور، حيررث بليررت لإلنرراال )

( 3) يفوم معدلبيوظفو  التعليم االلكتروني   فضالح على أ   التالميذ

 لك  مشار  بهدف التعلم. ايوميح ساعات 

 أدوات الدراسة:5 .2.11

انة في جمع المعلومات على اسررتبيا  أثررر التعلرريم الرقمرري تم االستع

البنية المعرفية لتالميذ األقسام النهائية من مرحلة التعليم الرانول   في

والخاضررعة   ا وتصررميمها الباحررر   التي قام ببنائها  العام والتكنولوجي

لعملية تحكيم من طرف أساتذة متخصصين فرري علررم الررنفس وعلرروم 

االسررتبيا  مررع خصررائص أفررراد عينررة ليررتالءم  التربيررة والليويررات

النهررائي فرري  رركله    ( االسررتبيا 2020)باحث  البحث، حيث وضع ال

 البنية المعرفية:  فيتو يع بنود ك  بعد على استبيا  أثر العليم الرقمي  2الجدول 

  استنادحا إلى أداة البحث. ينالمصدر: من إعداد الباحر

  

ة  ( بنرردحا ممرلررة ألداة البحررث21، وبمجموع )بنود في ك  بعد   المكونرر 

 .من ثالثة أبعاد

استبيا  أثررر العلرريم من    تو يع بنود ك  بعد    أ   2يتضن من الجدول  

 ( 7)  هو الحالية   الدراسة  المستخدم في البنية المعرفية فيالرقمي  

  

 النسبة عدد المفردات مفردات االستبيان )البنود   البيييييعييييييييييد 

 %33.33 7 .7-6-5-4-3-2-1 التراب  

 %33.33 7 . 14-13-12-11-10-9-8 التنظيم 

 %33.33 7 . 21-20-19-18-17-16-15 التمايز

 %100 21 المجموع
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ن ( لكرر  بعررد مرر Alpha، باسررتخراج معامرر  ألفررا كرونبرراخ )وتلميذةح 

 لكلية لدبعاد مجتمعة على االستبيا ، وكذل  للدرجة ااألبعاد الرالثة

 ي: مقبولة كما يتضن في الجدول االت وكانت معامالت الربات

 الخصائص السيكومترية:6 .2.11

 الثبات: ▪

تررّم حسررا  معررامالت الربررات   للتأكد من مدم الكفاءة القياسية لدداة،

 ا( تلميررذح 30علررى جميررع أفررراد العينررة االسررتنالعية ) لالسررتبيا 

 

 

 قيمة معام  الربات  ألفا كرونباخ  على أبعاد االستبيا  الرالثة  3الجدول 

 

 

 

 

 

 

  .spssالتحلي  اإلحصائي  جداولاستنادحا إلى  ينالمصدر: من إعداد الباحر

 

 ه   فرري   االستفهاموذل  بإدخال أداة    االستفهاماإلخبار إلى صيية  

ود االستبيا ، ثم تررّم كررذل  حررذف وتعرردي  بعررض بداية ك  بند من بن

المفردات والسياقات الليوية بسب  أنها كانررت تبرردو اامضررة وايررر 

واضحة نوعحا ما لدم أفراد عينة البحث وفق مالحظات وتوصرريات 

األساتذة المحكمين ليكو  االستبيا  في صييته النهائية برالثررة أبعرراد 

 .( بندحا21تحتول ُمجتمعةح )

إلررى   0.70معامالت الربات تراوحت مررن )أ     3يتضن من الجدول  

البنيررة  فرري(، مما يؤكد أنه أداة ثابتة لقياس أثر التعليم الرقمرري 0.88

المعرفية لتالميذ األقسام النهائيررة مررن مرحلررة التعلرريم الرررانول العررام 

 .والتكنولوجي

 الصدق: ▪

تّم التأكد من ذل  بنررريقتين ، أداة البحث الحالي لحسا  مدم صدم

لبنررود االختبررار، حيررث قررام  التسررام الررداخليصرردم ا ُحسرر ثانيررا:  مختلفتين حيث تّم:

للبعررد   بحسا  درجة االرتباط بين ك  بنررد والدرجررة الكليررة  ا الباحر

  ، كما يشير الجدول اآلتي:إليهالذل ينتمي 

أوالح: عرض االستبيا  في صورته األولية علررى عرردد مررن األسرراتذة 

المحكمين ليرض التدقيق فرري قيرراس بنرروده للسررمات المررراد قياسررها 

فعالح لدم أفراد العينة وتّم تصحين البنود من كونهررا جرراءت بصرريية 

 

 

 يةك  بعد وبنوده الفرعل الكلية درجةالومعامالت االرتباط بين  االتسام الداخلينتائج صدم  4الجدول 

 األبعاد
  بالدرجة الكلية كل بند ارتباطدرجة 

 للبعد الذي تنتمي إليه

 القيمة

 االحتمالية

  يادة فعالية الترابط بين محتوم الدروس. في. تأثير التعليم اإللكتروني 1

 0.000 440.7** 1بند 

 0.000 130.8** 2بند 

 0.000 550.7** 3بند 

 0.000 .6810** 4بند 

 0.000 .7390** 5بند 

 قيمة معامل ألفا كرونباخ  األبعاد

 0.80 التراب  

 0.81 التنظيم 

 0.70 التمايز

 0.88 الدرجة الكلية للمقياس
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 0.000 0.655** 6بند 

 0.000 0.731** 7بند 

  يادة فعالية تنظيم البنية المعرفية في. تأثير التعليم اإللكتروني 2

 0.000 510.7** 8بند 

 0.000 .8950** 9بند 

 0.000 .7960** 10بند 

 0.000 .7150** 11بند 

 0.000 160.7** 12بند 

 0.001 .5940** 13بند 

 0.000 0.789** 14بند 

  يادة فعالية التمايز بين المعلومات السابقة والجديدة.  في. تأثير التعليم اإللكتروني 3

 0.002 .5370** 15بند 

 0.000 .7380** 16بند 

 0.000 .6340** 17بند 

 0.000 .7700** 18بند 

 0.000 .7140** 19بند 

 0.004 .5120** 20بند 

 0.000 0.670** 21بند 

 

  .spssالتحلي  اإلحصائي  جداولاستنادحا إلى  ينالمصدر: من إعداد الباحر

 

رجة االرتبرراط بررين باختبار د  ا كما قام الباحرألداة الدراسة الحالية،  

والدرجة الكلية للتحقق من صرردم االتسررام األبعاد الرالثة لالستبيا   

 كما يأتي:البنائي 

أ  درجة االرتباط بين ك  بند والدرجررة  4نالحظ من خالل الجدول 

للبعررد الررذل ينتمرري إليرره مرتفعررة وقويررة تراوحررت معامالتهررا  الكليررة

، وجميعها معامالت ارتبرراط دالررة (0.895-0.512االرتباطية بين )

من الصدم   (، مما يدل على وجود درجة قوية0.005فيما أق  من )

 

 

 والدرجة الكلية لالستبيا  قيمة معامالت االرتباط بين أبعاد االستبيا  الرالثةنتائج صدم االتسام البنائي و 5الجدول 

 القيمة االحتمالية  الدرجة الكلية لالستبيان الرتباطا

 0.000 0.929** بعد التراب  

 0.000 0.913** بعد التنظيم

 0.002 0.532** بعد التمايز 

 

  .spssالتحلي  اإلحصائي  جداولاستنادحا إلى  ينالمصدر: من إعداد الباحر
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 03يضررّم    فهررو( درجة، وبذل   3-1تتراوأ من )  درجات االستبيا ل

 ي:تمر  المتوسط المرجن كاالت مجموعات مختلفة

االرتباط بررين جميررع أبعرراد   أ  معامالت  5نالحظ من خالل الجدول  

دالررة إحصررائيا فيمررا أقرر  مررن والدرجررة الكليررة لالسررتبيا   االسررتبيا 

(، 0.929-0.532بررين ) االرتبرراطمعررامالت (، وتراوحررت 0.005)

مما يشير إلررى مرردم   قوة صدم االتسام البنائيوهي بذل  تعبّر عن  

 صدم األداة.

أو (،  2.33إلررى1.67)الحياديررة مررن  (، أو  3إلررى2.34  مررن  الموافقة)

( 3)  وفق ثالثررةتّم اعتماد التنقيط    (، إذ1.66إلى1)عدم الموافقة من  

ا لمقيرراس  بدائ  يختار المبحوال واحدحا منها والميررزا  التقررديرل وفقررح

النحو اآلتي كمررا هررو مبرريّن فرري الجرردول وفررق ليكيرت الرالثي على  

 واحدحا منها: ( بدائ  يختار المبحوال3) ثالثة

علررى  ااعتمررد ينالبرراحر  فررإ   ة تصررحين االسررتبيا وفيما يخص طريق

الميررزا  التقررديرل فررإ   مررن ثررمطريقررة قيرراس ليكيرررت الرالثرري و

 

 والميزا  التقديرل لحسا  متوسط االستجابات تنقيط درجات االستبيا  حس  تدّرج البدائ  6الجدول 

 المستوى المتوس  المرجح طريقة التنقي  التدرج 

 مرتفع  3إلى2.34من  3 موافق

 متوسط  2.33إلى1.67من  2 محايد

 منخفض  1.66إلى1من  1 غير موافق

  .مقياس ليكيرت الرالثياستنادحا إلى  ينالمصدر: من إعداد الباحر

  

 وذلرر  باالسررتعانة ببرنررامج الحزمررة اإلحصررائية للعلرروم االجتماعيررة

SPSS V-22. 

الميزا  التقررديرل ألو ا  االسررتبيا  أ   6نالحظ من خالل الجدول  

ويررتم عنررد تصررحين االسررتبيا  مررع جميررع   ( درجة3-1)بين    تتراوأ

 اختيررار( عنررد 3بنررود األبعرراد المكونررة لالسررتبيا  إعنرراء درجررة )

( 2، ودرجررة )وبذل  هو يعبر عن مسررتوم مرتفررع  المبحوال موافق

، ودرجة ويعبر هنا عن مستوم متوسط  المبحوال محايد  اختيارعند  

إذ يعبررر هنررا عررن مسررتوم   المبحرروال ايررر موافررق  اختيررار( عند  1)

( 19( و )09، ماعرردا البنرردين السررلبيين )العكسرريين( رقررم )مررنخفض

 (،1)درجررة حيث يتم عكس درجة التصحين بررين الموافقررة بإعنرراء 

  ( للحيادية.2( لعدم الموافقة، في حين تبقى الدرجة )3ودرجة )

بالمعررالج العربرري فرري اإلحصرراء االجتمرراعي  باالسررتعانةوكررذل  

 (.2015)د.عبا  عبد القادر

 .2019اكس  مايكروسوفت أوفيسوبرنامج  

 

 : نتائج الدراسة الميدانية. 21

الحالية،  الدراسةتساؤالت اإلجابة على  ييأت فيما ا سيتناول الباحر 

 :تحلي  النتائج المتعلقة بك  فرضية من فرضيات الدراسةو

 تقنيات المعالجة اإلحصائية:. 3.11 

 فرضرريات صحةمن  للتحقق ةاالتي اإلحصائية تم استخدام األسالي  :عرض نتائج الفرضية األولى. 1.12

 فرريؤثر  تنص الفرضية األولى على أ  توظيف التعليم اإللكتروني ي الدراسة:

وللتأكررد مررن ألفررراد عينررة البحررث بنريقررة إيجابيررة،    البنية المعرفيررة

باسررتخراج المتوسررنات الحسررابية   ا قام الباحررر   صحة هذه الفرضية

-Chi)  حسررن المنابقررة  اختبررار  وكذا قيمررة  ،واالنحرافات المعيارية

Square Test البنيررة  في( لدرجات أثر استخدام التعليم االلكتروني

 بشيء من التفصي . ذل وضن ة تُ ول االتيا، والجدالمعرفية

 اإلحصاء الوصفي:1 .3.11

، النسرر  المئويررة، المتوسررنات الحسررابية، االنحرافررات التكرررارات-

 المعيارية.

 اإلحصاء االستداللي:2 .3.11

 معام  ألفا كرونباخ.-

 معام  االرتباط بيرسو .- 

 معام  االنحدار البسيط.- 

 .(Chi-Square Test) حسن المنابقة اختبار- 
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 البعد األول  فيالعينة نحو أثر التعليم اإللكتروني  اتجاه1 .1.12

 من البنية المعرفية )التراب  :

 

 

لبنية  األول لالبعد  فيلمجموع درجات أثر التعليم االلكتروني ( Chi-Square Test)حسن المنابقة  اختبار وقيمالمتوسط المرجن  7الجدول 

 )الترابط( المعرفية ألفراد العينة

بنود  

 االستبيان
 محايد موافق

غير 

 موافق

المتوس  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

النسبة 

 المئوية 
 الترتيب 

 2كا  قيمة

Chi-Square 

Test 

 العينة اتجاه

 موافق  46.250a 3 82.00 0.58 2.46 5 55 60 1البند 

 موافق  a39.800 2 82.33 0.69 2.47 14 36 70 2البند 

 موافق  a020.30 6 79.33 0.66 2.38 12 50 58 3البند 

 موافق  a95.550 1 90.00 0.54 2.70 5 26 89 4البند 

 موافق  a508.32 4 80.67 0.68 2.42 13 43 64 5البند 

 موافق  a503.18 7 75.33 0.70 2.26 18 53 49 6البند 

 محايد a040.29 5 80.00 0.73 2.40 18 36 66 7البند 

 موافق  81.33 0.64 2.44 العام لمحور الترابط  االتجاه

 

  .spssوالتحلي  اإلحصائي  apss للمعالج العربي استنادحا إلى مخرجات التحلي  اإلحصائي ينالمصدر: من إعداد الباحر

  

  

 2قيمررة كررا (، حيررث بليررت Square Test-Chiحسررن المنابقررة )

دّرت أدنررى قيمررة a95.550)المحسرروبة كررأعلى قيمررة  (، فرري حررين قررُ

(a18.350  بينما بليت قيمة كا ،)( عند درجررة 597.10الجدولية )  2

، α=0.05ومسرررررتوم الداللرررررة (، DF=2)(، 2=1-3)الحريرررررة 

المحسرروبة فرري معظررم قيمهررا   2وبالمقارنة بين القيم تبين أ  قيمة كررا  

ا يفسررر صررحة التفسررير بدرجررة ثقررة   2أكبر من قيمة كا   الجدولية ممررّ

ممررا  )موافررق( ( بكررو  الفررروم لصررالن اسررتجابات الموافقررة95%)

ول األ  قحا للمتوسط المرجن الخاص بالبعدالعينة وف  اتجاهيؤكد صحة  

(، وهررذا مررا يفسررر التررأثير اإليجررابي للتعلرريم 2.44مررن االسررتبيا  )

 البعد األول لالستبيا  )الترابط(.  فيااللكتروني 

هررو المرررجن الحسررابي المتوسررط  أ  7نالحررظ مررن خررالل الجرردول 

المتوسرررط ترررراوأ إذ  (.0.64برررانحراف معيرررارل قررردره ) (2.44)

  االتجرراه العررام ( ممررا يشررير إلررى أ2.70-2.26) مررا بررينالحسررابي 

األمررر الررذل  ،هررو )موافررق( األول مررن االسررتبيا   البعرردبنود    ألال 

أ  توظيف التعليم اإللكتروني لرره أثررر   يؤكدو يفسر أ  أفراد العينة  

فيما يتعلق بمحور الترررابط بررين محترروم   بنيتهم المعرفية  فيإيجابي  

فررروم أنرره للتأكررد مررن مرردم معنويررة ال  ا يشير الباحررر   كما،  الدروس

رة عررن درجررات فرري التكرررارات المعبررّا   الحاصلة في النتائج المتمرلررة

 باختبار  االستعانةتّم  المبحوثين على مستوم ك  بند   تجاباتاس
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اتجاه العينة نحو أثر التعليم اإللكترونيي فيي البعيد الثياني 2 .1.12 

  )التنظيم :من البنية المعرفية 

 

( لمجموع درجات أثر التعليم االلكتروني في البعد الراني للبنية  Chi-Square Testالمتوسط المرجن وقيم اختبار حسن المنابقة ) 8الجدول 

 المعرفية ألفراد العينة )التنظيم( 

 

 

بنود  

 االستبيان
 محايد موافق

غير 

 موافق

المتوس  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

النسبة 

 المئوية 
 الترتيب 

 2كا قيمة 

Chi-Square 

Test 

 العينة اتجاه

 موافق  32.600a 2 80.67 0.67 2.42 12 46 62 8البند 

 محايد a12.600 7 75.00 0.74 2.25 22 46 52 9البند 

 موافق  a23.150 5 78.67 0.74 2.36 19 39 62 10البند 

 موافق  a29.850 4 79.33 0.66 2.38 12 51 57 11البند 

 موافق  a40.200 1 81.67 0.74 2.45 18 30 72 12البند 

 محايد a20.850 6 77.67 0.71 2.33 17 47 56 13البند 

 موافق  a28.950 3 80.00 0.72 2.40 17 38 65 14البند 

 موافق  79.00 0.71 2.37 نظيمالعام لمحور الت االتجاه

  .spssوالتحلي  اإلحصائي  apssاستنادحا إلى مخرجات التحلي  اإلحصائي للمعالج العربي  ينالمصدر: من إعداد الباحر

  

  

ا  اتجرراهاسررتجابات الموافقررة )موافررق( ممررا يؤكررد صررحة  العينررة وفقررح

(، وهذا 2.37من االستبيا  )  الراني  متوسط المرجن الخاص بالبعدلل

البعررد الررراني  فرريتعلرريم االلكترونرري اإليجررابي للمررا يفسررر التررأثير 

 (.لالستبيا  )التنظيم

المتوسررط الحسررابي المرررجن هررو  أ  8نالحررظ مررن خررالل الجرردول 

(. إذ ترررراوأ المتوسرررط 0.71( برررانحراف معيرررارل قررردره )2.37)

  االتجرراه العررام ( ممررا يشررير إلررى أ2.45-2.25) مررا بررينالحسررابي 

هررو )موافررق( األمررر الررذل الررراني مررن االسررتبيا     بعرردالبنود    ألال 

يفسر أ  أفراد العينة يؤكدو  أ  توظيف التعليم اإللكتروني لرره أثررر 

، لمعرفيةتنظيم البنية ابنيتهم المعرفية فيما يتعلق بمحور    فيإيجابي  

أنه للتأكد من مدم معنوية الفروم الحاصررلة فرري   ا كما يشير الباحر

رة عررن درجررات   اسررتجاباتالنتررائج المتمرلررة فرري التكرررارات المعبررّا

باختبار حسن المنابقررة   االستعانةالمبحوثين على مستوم ك  بند  تّم  

(Square Test-Chi حيث بليت قيمة كا ،)المحسوبة كأعلى  2 

 

 

 

 

 

 

(، بينمررا a060.21(، في حررين قرُردّرت أدنررى قيمررة )a020.40قيمة ) 

(، 2=1-3( عند درجة الحريررة )10.597الجدولية )  2بليت قيمة كا  

(DF=2  ومستوم الداللة ،)α=0.05  وبالمقارنة بين القيم تبين أ ،

الجدوليررة  2المحسوبة في معظم قيمهررا أكبررر مررن قيمررة كررا   2قيمة كا  

 ( بكو  الفروم لصالن  %95)مّما يفسر صحة التفسير بدرجة ثقة 
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اتجاه العينة نحو أثر التعليم اإللكترونيي فيي البعيد الثالي  3 .1.12 

  من البنية المعرفية )التمايز :

  

 

الرالث للبنية   البعد في( لمجموع درجات أثر التعليم االلكتروني Chi-Square Test)حسن المنابقة  اختبارالمتوسط المرجن وقيم  9الجدول 

 المعرفية ألفراد العينة )التمايز(

بنود  

 االستبيان
 محايد موافق

غير 

 موافق

المتوس  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

النسبة 

 المئوية 
 الترتيب 

 2كا قيمة 

Chi-Square 

Test 

 العينة اتجاه

 موافق  35.450a 4 81.33 0.70 2.44 15 37 68 15البند 

 موافق  a015.35 5 81.00 0.65 2.43 11 46 63 16البند 

 موافق  a506.63 2 86.00 0.63 2.58 9 32 79 17البند 

 محايد a040.34 6 80.00 0.72 2.40 12 64 44 18البند 

 موافق  a.20084 3 84.00 0.65 2.52 10 38 72 19البند 

 موافق  a509.82 7 70.00 0.79 2.10 17 38 65 20البند 

 موافق  a040.65 1 86.67 0.58 2.60 6 36 78 21البند 

 موافق  81.33 0.70 2.44 مايز العام لمحور الت االتجاه

  .spssوالتحلي  اإلحصائي  apssاستنادحا إلى مخرجات التحلي  اإلحصائي للمعالج العربي  ينالمصدر: من إعداد الباحر

  

  

  

(، حيث بليت قيمة كا Chi-Square Testباختبار حسن المنابقة )

أدنررى قيمررة (، فرري حررين قرُردّرت  a004.65المحسوبة كأعلى قيمة )  2

(a095.28  بينما بليت قيمة كا ،)( عند درجررة 10.597الجدولية )  2

، α=0.05(، ومسرررررتوم الداللرررررة DF=2(، )2=1-3الحريرررررة )

المحسرروبة فرري معظررم قيمهررا   2وبالمقارنة بين القيم تبين أ  قيمة كررا  

ا يفسررر صررحة التفسررير بدرجررة ثقررة   2أكبر من قيمة كا   الجدولية ممررّ

صررالن اسررتجابات الموافقررة )موافررق( ممررا ( بكررو  الفررروم ل95%)

 رالثال  متوسط المرجن الخاص بالبعدالعينة وفقحا لل  اتجاهيؤكد صحة  

(، وهررذا مررا يفسررر التررأثير اإليجررابي للتعلرريم 2.44مررن االسررتبيا  )

 (.مايزلالستبيا  )الت الرالثالبعد  فيااللكتروني 

المتوسررط الحسررابي المرررجن هررو  أ  9نالحررظ مررن خررالل الجرردول 

(. إذ ترررراوأ المتوسرررط 0.70( برررانحراف معيرررارل قررردره )2.44)

يشررير إلررى أ  االتجرراه العررام ( ممررا 2.60-2.10) مررا بررينالحسررابي 

األمررر الررذل   ،مررن االسررتبيا  هررو )موافررق(  الرالث  بعدألال  بنود ال

يفسر أ  أفراد العينة يؤكدو  أ  توظيف التعليم اإللكتروني لرره أثررر 

تمررايز بررين بنيررتهم المعرفيررة فيمررا يتعلررق بمحررور ال فرريإيجررابي 

كررد مررن مرردم ، كما يشير الباحث أنه للتأالمعلومات السابقة والجديدة

رة  معنوية الفروم الحاصلة في النتائج المتمرلة في التكرارات المعبررّا

  االستعانةالمبحوثين على مستوم ك  بند  تّم  استجاباتعن درجات 
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اإللكترونيي فيي كيل أبعياد اتجياه العينية نحيو أثير التعلييم 4 .1.12 

  االستبيان:

 جميع أبعاد االستبيا  فيالمتوسط المرجن لمجموع درجات أثر التعليم االلكتروني  10الجدول 

 العينة اتجاه النسبة المئوية  االنحراف المعياري المتوس  الحسابي   N=120العينة ) اتجاه

 موافق  81.33 0.64 2.44 العام لبعد التراب   االتجاه

 موافق  79.00 0.71 2.37 العام لبعد التنظيم  االتجاه

 موافق  81.33 0.70 2.44 العام لبعد التمايز االتجاه

 موافق  80.67 0.68 2.42 الكلي لالستبيان  االتجاه

 

  .apssاستنادحا إلى مخرجات التحلي  اإلحصائي للمعالج العربي  ينالمصدر: من إعداد الباحر

  

بنيررتهم   فررييؤكدو  أ  توظيف التعلرريم اإللكترونرري لرره أثررر إيجررابي  

 أ  األمررر يننبررق مررع جميررع أبعرراد االسررتبيا   ، فضررالح عررنالمعرفية

 (.لصالن استجابات الموافقة )موافق

المتوسررط الحسررابي المرررجن  أ  10نالحررظ مررن خررالل الجرردول 

(. إذ 0.68( بررانحراف معيررارل قرردره )2.42هررو )لالسررتبيا  ككرر  

-2.37)  مررا بررين  ألبعرراد المقيرراس الرالثررة  تراوأ المتوسط الحسررابي

ككرر  ( مما يشير إلى أ  االتجاه العام ألالرر  بنررود االسررتبيا   2.44

 األمر الذل يفسر أ  أفراد العينة  (%80.67)بنسبة هو )موافق(  

يررنص علررى   األول للدراسة الحالية الذلوعليه نقب  الفرض البحري  

البنيررة المعرفيررة للتالميررذ  فرريأ  توظيررف التعلرريم اإللكترونرري يررؤثر 

 ر حو البكالوريا( بنريقة إيجابيررة، والرردائرةألفراد عينة البحث )مت

  :وضن استجابات أفراد عينة البحثة تالبياني

 

 

 

 استبيا  أثر التعليم اإللكتروني في بنيتهم المعرفية دائرة بيانية لردود أفراد العينة حول  1الشك  

  .2019كس إ مايكروسوفت أوفيساستنادحا إلى ردود أفراد العينة باستخدام برنامج  ينالمصدر: من إعداد الباحر

%( مررن الررردود 53.61)أ  مررا نسرربته   1نالحظ مررن خررالل الشررك    ثانية:نتائج الفرضية ال عرض. 2.12

وافق( على إيجابية تأثير التعليم االلكتروني حول االستبيا  كانت )م

%( مررن الررردود كانررت 35.20)مررا نسرربته البنيررة المعرفيررة، و فرري

 %( من الردود كانت )اير موافق(.11.19)ثم نسبة )محايد(، 

تنص الفرضية الرانية على أنه توجد عالقة ارتباطية دالررة إحصررائيا 

المستيرم أثنرراء الدراسررة بمعنيررات رقميررة مررن   زمنمستوم البين  

البنيررة   فيطرف أفراد عينة البحث وبين مستوم أثر التعليم الرقمي  

وللتأكد من صررحة هررذه الفرضررية ، طردل اتجاهذات   المعرفية لديهم

باسرررتخراج المتوسرررنات الحسرررابية واالنحرافرررات  ا قرررام الباحرررر 

 فضررال عررن(، R) بيرسررو  اطاالرتبرر معامرر  المعياريررة وكررذا قيمررة 

 

 

 

53.61%35.20%

11.19%

نسبة ردود أفراد العينة بخصوص األثر 
م اإليجابي للتعليم اإللكتروني في بنيته

المعرفية 

موافق محايد غير موافق
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معام  االنحدار البسيط، لدرجات أثررر اسررتخدام التعلرريم االلكترونرري  البنية المعرفية والجدول التالي يُوضن ذل : في

 

المعرفية والزمن المستيرم خالل عملية   البنية فيأثر التعليم االلكتروني  بين درجاتمعام  ارتباط بيرسو  معام  االنحدار البسيط و 11الجدول 

 التعلم اإللكتروني ألفراد العينة 

  .spssاستنادحا إلى مخرجات التحلي  اإلحصائي  ينالمصدر: من إعداد الباحر

 

المستيرم أثناء الدراسررة بمعنيررات رقميررة مررن طرررف أفررراد عينررة 

 البنية المعرفية لديهم. فيالبحث وبين مستوم أثر التعليم الرقمي 

 فرريأ  متوسط أثر التعليم االلكتروني    11نالحظ من خالل الجدول  

(، فرري 5.82( بانحراف معيارل قرردره )50.85بلع )البنية المعرفية  

للررزمن المسررتيرم للررتعلم الرقمرري مررن بلع المتوسررط الحسررابي  حين  

كمررا   (،1.95( بانحراف معيررارل قرردره )3.10طرف أفراد العينة )

 فياإللكتروني    نالحظ وجود عالقة ارتباطية طردية بين أثر التعليم

البنية المعرفية وبررين الررزمن المسررتيرم لعمليررة الررتعلم الرقمرري مررن 

طرف أفراد عينة البحث حيث بليت قيمررة معامرر  ارتبرراط بيرسررو  

(R  )بمعنى أنه كلما ارتفررع الررزمن المسررتيرم   (  0.517**)  ما قدره

اإليجررابي للتعلم الرقمي من طرف أفراد العينة كلما  اد معرره األثررر  

وعليه نقب  الفرضية البحرية بنيتهم المعرفية،    فيااللكتروني    للتعليم

 عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مستوم الزمن بأنه توجد 

إ  الدراسة الحالية لم تكتفي بدراسة العالقة االرتباطية بين متييرل 

الدراسة فقط، وإنما تعرردّت ذلرر  إلررى محاولررة معرفررة القرروة التنبُّؤيررة 

للمتييرين )الزمن المستيرم للتعلم الرقمي وأثر التعليم االلكترونرري 

معامرر  االنحرردار البسرريط   بحسا   ا البنية المعرفية(، فقام الباحر  في

من التييّر الذل يحدال في درجات   %(26.70)والحظ أ  ما نسبته  

ره مسررتوم الررزمن   فيأثر التعليم االلكتروني   البنيررة المعرفيررة، يُفسررّ

المستيرم لعمليررة الررتعلم الرقمرري، وهررذا مررا يفسررر أ  التلميررذ الررذل 

بنيترره   فررييوظف وقتحا أكبر في التعلم الرقمرري يكررو  مسررتوم األثررر  

ذا ما توضحه لوحة االنتشار المعرفية مرتفعحا، والعكس صحين، وه

  ة:االتي

  

 

  

  

  

  

  

 

 

التعليم االلكتروني في البنية المعرفية والزمن المستيرم خالل عملية التعلم  لوحة االنتشار )معام  االنحدار البسيط( بين درجات أثر  2الشك  

 اإللكتروني ألفراد العينة 

 .spssالمصدر: من مخرجات التحلي  اإلحصائي 

 العينة  المتغير
المتوس  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

 معامل

 R االرتباط

مربع 

 االرتباطات

 معامل

 التحديد 

مستوى 

 الداللة
 القرار 

 5.82 50.85 120 البنية المعرفية  فيأثر التعليم االلكتروني 
 دالّ  0.01 0.261 0.267 0.517**

 1.95 3.10 120 تعلم الرقمي الزمن المستغرق لل
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مررن تقرراريرهم عررن تجررربتهم للررتعلم االلكترونرري كانررت  (%88)أ  

 . [23] أوصى بمقررات التعلم االلكتروني لآلخرين  79إيجابية و

بررين ، أ  اتجاه العالقررة  2حيث نالحظ من لوحة االنتشار في الشك   

هررو طررردل، ممررا يشررير إلررى كررو  العالقررة بررين متييرات الدراسررة  

 فرريوأثررر ذلرر  التعلرريم االلكترونرري    الزمن المستيرم للتعلم الرقمرري

فرروم المتوسررط، فكلمررا  اد   هو طررردلالعينة  ألفراد    البنية المعرفية

فرري أثررر التعلرريم  ارتفرراعقابلرره  الررزمن المسررتيرم للررتعلم الرقمرري

 المعرفية لدم أفراد العينة. البنية فيااللكتروني 

دراسررة قررام بهررا الحيلررة نتيجررة    وتتعارض نتائج هذه الفرضررية مررع

( حررول أثررر االسررتخدام المنزلرري لإلنترنررت فرري التحصرري  2000)

األكرراديمي لمسررتخدميه، تررم إجررراء هررذه الدراسررة علررى عينتررين مررن 

( طالبررا مررن طلبررة الصررف العا ررر 36النلبة، تكونت األولررى مررن )

طالبا ممن يرتررادو   80األساسي يشتركو  في الشبكة، والرانية من  

مقرراهي االنترنررت فرري  عمررا   و جررر   و إربررد ، وأظهرررت 

لشرربكة أثرررا سررلبيا فرري ( مررن النلبررة بينرروا أ  ل%65الدراسررة أ  )

( منهم أ  االنترنررت  اد فرري %21تحصيلهم األكاديمي، فيما أ ار )

( أنرره ال أثررر السررتخدام %14معدالتهم التراكمية، بينما ترم نسرربة )

الشبكة في تحصيلهم الدراسي، وقد أ ارت نتائج تلرر  الدراسررة إلررى 

وجود فروم ذات داللررة إحصررائية فرري معرردالت النلبررة تعررزم إلررى 

قة تنظيم االسررتخدام المنزلرري لدنترنررت ولصررالن النلبررة الررذين طري

يشرف اآلبرراء علررى أبنررائهم فرري تنظرريم سرراعات اسررتخدام االنترنررت 

مقارنررة بالنلبررة الررذين يسررتخدمونها دو  إ ررراف، ودو  تحديررد 

 .[24] ساعات االستخدام 

 

 

 : نتائج الدراسة الميدانيةمناقشة . 31

مناقشة نتيجة ك  فرضية من فرضيات  ييأت فيما ا سيتناول الباحر 

 الدراسة في ضوء اإلطار النظرل الذل يُفسر متييرات الدراسة:

 

 

 :مناقشة نتائج الفرضية األولى. 1.13

نتررائج التحليرر  اإلحصررائي أنرره تررّم قبررول الفرضررية األولررى أظهرت  

البنيررة   فرريأ  توظيف التعليم اإللكتروني يؤثر  للدراسة الحالية على  

المعرفية للتالميذ ألفراد عينة البحث )متر حو البكالوريررا( بنريقررة 

ا    إيجابية،   دراسات منابقة لمتييرات الدراسررة الحاليررة  النعدامونظرح

ة ألهرردافها فررإ  نتررائج هررذه الفرضررية راررم ذلرر  تتفررق بالدقة المماثلرر 

بشررك  عررام مررع دراسررات حديرررة متعررددة تؤكررد علررى أهميررة التعلرريم 

اإللكترونرري فرري رفررع األداء األكرراديمي والتحصرري  العلمرري منهررا:  

والتي هرردفت  (Yao-Ting et al,2016دراسة ياوتينج وآخرو  )

أداء النلبررة فرري   فرريإلى التعرررف علررى آثررار دمررج األجهررزة الذكيررة  

التدريس والتعلم، وتوصلت الدراسة إلى أ  األجهزة الذكية تعد أداة 

تعليمية ذات إمكانات كبيرة في كرر  مررن الفصررول الدراسررية والررتعلم 

 ( والترري2015) العرراطي عبد دراسة، و  [21] في الهواء النلق  

 فرري واللوحيررة الذكيررة النقالررة األجهررزة توظيف تنبيقات إلى هدفت

 قررد النلبررة أالبيررة أ  إلررى النتررائج اإللكترونرري وتوصررلت الررتعلم

 وافررق كما الذكية، األجهزة عبر Blackboardمنظومة  استخدموا

 الذكيررة النقالررة األجهررزة تنبيقررات أ  لتوظيررف علررى النلبررة جميررع

 إليجابيررات وا المميررزات مررن العديد التعلم اإللكتروني في واللوحية

 ,Borstorff, & Loweأجرم   بورستورف ولول )كما  ،[22]

( تخصررص إدارة االعمررال فيمررا يخررص 113( دراسة علررى )2007

تصوراتهم بشأ  الرضى عن التعليم عررن بعررد، وأظهررر االسررتنالع 

النتائج المتوص  إليها مررن خررالل هررذه الفرضررية أ    ا ويفسر الباحر

التعلررريم الرقمررري بمفهومررره اإلجرائررري وهرررو التحضرررير المسرررتمر 

الرسررمية مررن قبرر  التالميررذ )أفررراد العينررة(   لالمتحاناتوالمتواص   

 ررهادة البكالوريررا فرري الجزائررر بوسررائ   امتحررا المقبلررين علررى 

كا  لرره أثررر إيجررابي إلكترونية بعد انقناعهم اإلجبارل عن الدراسة  

البنية المعرفية،  ويرجع ذل  أوالح إلى ضرررورة  فيوعدة انعكاسات 

وحتمية التعلم عررن بعررد وبشررك  ذاترري بسررب  الوضررع الصررحي فرري 

ترت  عنه مررن  يررادة للرروعي  ( وما19الجزائر والعالم كك  )كوفيد  

والحرص على توظيررف الررتعلم اإللكترونرري بمختلررف أ رركاله سررواء 

االنترنررت أو لررم يرررتبط ممررا يفسررر أ  التالميررذ أفررراد ارتبط بشرربكة  

العينة كانوا يشتركو  مع جميع المتر حين عبر الوطن فرري الجهرر  

البكالوريررا مررع إمكانيررة تحديررد ذلرر   امتحانرراتالتررام لموعررد إجررراء 

الموعد من قب  و ارة التربيررة الوطنيررة بمررا يتوافررق مررع مسررتجدات 

ا مررن الترقرر    الوضع الصحي في أل لحظة، فهذا عامرر  خلررق نوعررح

والقلق الموضوعي الموج  كما فرض التعام  مع التقنيات الرقمية 

المتاحة كوسائ  للمذاكرة والتي بدورها ُجسرردت فرري تنبيررق التعلرريم 

اإللكتروني بمختلررف أ رركاله مررن قبرر  التالميررذ وأخرررجهم ذلرر  مررن 

الوضررع السرركوني السررال  خررالل الحجررر المنزلرري المننررول علررى 
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األداء األكرراديمي والحيرراة االجتماعيررة للنلبررة   فياستخدام االنترنت  

الجامعيين في باكستا ، توصلت الدراسة إلى أ  استخدام االنترنررت 

واحد من أهم العوام  المؤثرة في التحصي  الدراسي للنلبررة، وفرري 

حياتهم االجتماعية، وأظهرت نتائج الدراسة أ  عدد السرراعات الترري 

فرري معدلرره التراكمرري، وأ    يقضيها النال  مسررتخدما للشرربكة يررؤثر

النلبررة يحصررلو  علررى معرردل أفضرر  إذا كررا  اسررتخدامهم للشرربكة 

في تقرير   ، وتتعارض نتيجة هذه الفرضية[25]  ألاراض أكاديمية

يعررر  المعلمررو  فيرره عررن القلررق، والررذل  2012صرردر فرري العررام 

ثالثرررة أربررراع أسرررتنلع آراء أربعمائرررة مررردرس برينررراني، ذكرررر 

المشاركين حدوال انخفاض كبير في سررعة انتبرراه طالبهررم الصرريار، 

وفرري العررام نفسرره، أظهررر مسررن  ررم  أكرررر مررن ألفررين مررن معلمرري 

فرري المائررة مررن  87المرردارس الرانويررة فرري الواليررات المتحرردة أ  

المعلمين يعتقدو  أ  التقنيررات الرقميررة تخلررق جرريال يتشررتت انتباهرره 

في المائررة علررى   64اه قصيرة، في حين وافق  بسهولة مع سعات انتب

أ  هذه التقنيررات لررديها تررأثير أكرررر تشررتيتا لالنتبرراه مررن كونرره مفيرردا 

للنال  من الناحية االكاديمية، وقد ظهر تنوع المهن المختلفة الترري 

عبرت عن عيو  األجهزة الرقمية بشك  جيررد فرري رسررالة مفتوحررة 

لى الصحيفة البرينانية إ  2011جرم توجيهها في سبتمبر من العام  

المحترمررة، الررديلي تليررراف، ووقررع عليهررا مئتررا  مررن المعلمررين 

واألطباء النفسيين، وعلماء األعصا ، وايرهم من الخبررراء الررذين 

 .[26] أعربوا عن مخاوفهم بشأ   تآك  النفولة 

نحررو اسررترمار   االهتمامجدات الوضع الصحي إلى تركيز  ترق  مست

الوضع وتحويله إلى حركي موج  بمعنى استرمار الوقت والراحررة 

وطررول فترررة العنلررة اإلجباريررة فرري تنميررة مهررارات الررذاكرة وحرر  

 التمارين والتقويم الذاتي.

 رررهادة  المتحررا فزيررادة الرروعي بضررررورة التحضررير المعرفررري 

لتي تحملها هذه الشهادة لدم المجتمع الجزائرل البكالوريا والمكانة ا

من جهة وتشجيع و ارة التربيررة الوطنيررة لمتر ررحيها علررى متابعررة 

الررردروس الُمتلفرررزة عبرررر اسرررتحداال قنررروات خاصرررة والمنشرررورة 

محتوياتها في مواقع التواص  االجتماعي كرراليوتيو  والفرريس بررو  

رات والبنررى كلها عوام  ايّرت بشك  سريع وملفت لالنتباه التصررو

المعرفيررة السررابقة للتالميررذ وحتررى أوليررائهم نحررو توظيررف التقنيررات 

الرقمية لبناء المعرفة بعدما كانت تبدو لهم هررذه الوسررائط والوسررائ  

ا للدرد ررة واللعرر  فقررط، كمررا يشررير  التكنولوجية عامالح سلبيحا ومنبعررح

بحكررم وظيفترره فرري الوسررط المدرسرري وإجرائرره لعرردة  ْينالبرراحرح أحررد 

قبرر  جائحررة كورونررا عررن مسررتوم الررتحكم فرري   استنالعيةسات  درا

مررن قبرر  المررراهقين  االفتراضرريالتقنيررات الرقميررة وإدمررا  العررالم 

المتمدرسين أ  هنا  عوام  أخرم ساهمت فرري تحقيررق ذلرر  األثررر 

البنية المعرفية منها أ  أفراد العينررة   فياإليجابي للتعليم اإللكتروني  

ادة ما يتفوقو  على عدد البأس برره مررن رقميو  في المقام األول وع

هم في مجررال الررتعلم بالهرراتف وأجهررزة الحاسررو  والمهررارات تأساتذ

الرقمية وسررهولة ت شررار  المررادة المعرفيررة عبررر البريررد اإللكترونرري 

والفيس بو  ايرها من وسائ  التواصرر  االجتمرراعي، فضررالح علررى 

زودحا بشرربك ا نقرراالح مررُ ة االنترنررت أنهررم يمتلكررو  علررى األقرر  هاتفررح

وانخفرراض سررعر االنترنررت فرري الشرربكات الخاصررة، كلهررا عوامرر  

والقابليررة للتعلرريم اإللكترونرري وجاهزيررة   االسررتعدادساهمت في خلق  

أفراد العينة لتييير وتحديث بُناهم المعرفية بما يتوافق مع مستجدات 

الوضررع الصررحي وإسررقاطاته فرري سرريرورة المشررروع المدرسرري 

 الشخصي.

مررن  وإدارتهمتيير الوقت أ  نتائج هذه الفرضية  ا الباحريفسر كما  

طرف أفراد العينة تييّر عّما كا  عليه قبرر  ظهررور جائحررة كورونررا 

والوسررائط الرقميررة بنريقررة   األنترنررتحيث صار اسررتخدام  رربكات  

موضرروعية ومدروسررة ومخنررط لهررا بسررب  إمكانيررة إعررال  و ارة 

بنريقررة  رربه فجائيررة  االمتحانرراتالتربيررة الوطنيررة لتررواريء إجررراء 

، أفراد العينة حس  تنررور الوضررع الصررحي فرري الرربالدبالنسبة الى  

البنية المعرفيررة يتما ررى   فياالمر الذل جع  من أثر التعليم الرقمي  

إيجابحا وبنريقة طردية مع الوقت المستيرم للدراسة عبررر الوسررائط 

ين وتحسرر   من  أنه تعزيز الوظائف الدماايررةعتدال  االالرقمية وهذا  

الحالة المزاجية للبروفيرر  النفسرري ألفررراد العينررة فهررو مفررروض ثررم 

 حدال معه تكيّف سريع للسلو  اليومي.

 

 :مناقشة نتائج الفرضية الثانية. 2.13

أظهرررت نتررائج التحليرر  اإلحصررائي أنرره تررّم قبررول الفرضررية الرانيررة 

عالقة ارتباطيررة دالررة إحصررائيا والتي مفادها وجود  للدراسة الحالية  

بين مستوم الزمن المستيرم أثنرراء الدراسررة بمعنيررات رقميررة مررن 

البنيررة   في  طرف أفراد عينة البحث وبين مستوم أثر التعليم الرقمي

دراسررة مررع  نوعحا مررا  حيث تتفق نتائج هذه الفرضية  المعرفية لديهم،  

حررول أثررر  (Asdaque, et al, 2010)أجراهررا أصرردم و مررالؤه 

 . االستنتاج العام: 13

مررا أسررفرت عنرره عمليررة التحليرر  اإلحصررائي لإ   النظرة المتفّحصة  

ا مررن تسرراؤالت وفرضرريات البحررث تكشف   جملة من النتررائج اننالقررح

 وهي:
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 التعليمتساعد الهيئات التعليمية واألساتذة والتالميذ على دمج أنماط  

من حضورل وإلكتروني بما أنه أثبت فعاليته رام عدم التخنيط له 

كورونررا والنتررائج المحصرر  عليهررا مررن خررالل  بسب  ظهور جائحررة

حتررى الدراسة الحالية تعكس إيجابية توظيف هررذه التقنيررات الرقميررة 

الوباء، إذ ال يمكن إطالقحا مواصلة التعام  مررع متعلمررين   اختفاءبعد  

رقميين بمناهج تقليدية تمنع عنهم تنوير مهارات الرورة الصررناعية 

برر  إ  التفكيررر والتخنرريط   الرابعة والجيرر  الخررامس علررى األبرروا 

ا   بنس لمدرسة إلكترونية ولو   ا ومنلوبررح ا ملحررًّ متوسررنة صررار أمرررح

يقتضرري التجسرريد علررى أرض الواقررع وفررق اسررتراتيجيات تربويررة 

أكاديمية ذات تعاو  وتحفيز حكومي قول للنهرروض بقنرراع التنميررة 

 نحو مجتمع المعرفة. 

البنيررة المعرفيررة للتالميررذ   فرريتوظيف التعليم اإللكتروني يؤثر   ▪

  .ألفراد عينة البحث )متر حو البكالوريا( بنريقة إيجابية

 فرريوجود عالقة ارتباطية طردية بين أثر التعليم اإللكترونرري   ▪

البنية المعرفية وبين الزمن المسررتيرم لعمليررة الررتعلم الرقمرري 

  من طرف أفراد عينة البحث.

 خاتمة: .14

 فرريإيجابي للتعليم اإللكتروني    أثر  وجودالدّراسة الحالية    د كشفتقل 

بررين أثررر هررذا ارتباطيررة  عالقررة  ظهررور  و  البنية المعرفيررة للمتعلمررين

، فرري ظررّ  التعلرريم والررزمن المسررتيرم خررالل عمليررة الررتعلم الرقمرري

، الحاجة والضرورة لتوظيف التقنيات الرقمية خالل جائحة كورونا

لالنتباه أ  نتائج الدراسة الحاليررة تعكررس فعررالح الحاجررة إلررى والمرير  

التفكير في بناء مناهج إلكترونية وتصميم محتويات معرفيررة رقميررة 
5752 

 

 

 

 مالحق.  14

 

A 

 قائمة األساتذة المحكمين

 مقر العمل التخصص  لقب واسم األستاذ الرقم

 الجزائر  2جامعة البليدة  علم النفس المعرفي أ.د.سميرة ركزة  1

 جامعة البويرة الجزائر  منهجية البحث العلمي د.سليم مختار كتا   2

 البويرة الجزائر جامعة  علم النفس االكلينيكي د. وينة حلوا  3

 المدرسة العليا لدساتذة بو ريعة الجزائر  لسانيات وأد  عربي د.العمرل بن قسمية 4

 ثانوية قصار محمد البليدة الجزائر أد  عربي عايدة بلحسين 5

 

 

 

 استبيا  أثر التعليم الرقمي على البنية المعرفية

 العام والتكنولوجي()لتالميذ األقسام النهائية من التعليم الرانول 

 _____________نسخة ُمحك مة______________

 عزيزل، عزيزتي التلميذ)ة(...

بهدف إجراء دراسة علمية للكشف عن مدم تأثير الوسائط الرقمية التي كنت توظفها لمعالجة واسررتيعا  معنيررات ومعلومررات إلكترونيررة بوسررائ  

قدرات  المعرفية وطريقة بناء التعلمررات خررالل فترررة العنلررة اإلجباريررة الترري   فيها  كمبيوتر(  رقمية مهما كا  نوعها )تلفا ، هاتف محمول أو ج

األسررئلة اآلتيررة بكرر  صرردم  عينررة بحرنررا، وذلرر  باإلجابررة عررن  فرري(، يسررعدنا أ  تكررو  فررردحا  19( أ هر بسب  جائحة )كوفيررد  06دامت أكرر من )
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ا   وأ  البيانررات الترري  تراها أنت تننبق علي  أكرر إذ ليس هنا  إجابات صحيحة وأخرم خاطئررة،أ  اإلجابة الصحيحة هي التي  وموضوعية، علمح

 .سنجمعها لن تستخدم إال ليرض البحث العلمي دو  سواه

 بيانات عامة:  

  ا لجنس:

  اليومي)للتعلُّم(:حجم االستخدام 

 

 رقم

 البند 
 محايد  موافق البند محتوى 

غير 

 موافق

1 
( جديدة بين  عالقاته  استخدام  للوسائ  التكنولوجية كالهاتف المحمول للمراجعة يساعد  على إحداال ترابنات )

 في الدروس التي تتابعها عبر الوسائط الرقمية؟ المفاهيم القديمة والجديدة 
3 2 1 

2 
استخدام  للوسائ  التكنولوجية خالل التعلم يزيد من انتباه  وتركيز  مّما يُحّسن من ذخيرت  المعرفية )رصيد  ه  

 المعرفي(؟ 
3 2 1 

3 
ه  استخدام  للوسائ  التكنولوجية خالل التعلم يزيد من قوة االحتفاظ )الذاكرة( لدي  بالمفاهيم والحقائق والقضايا التي 

 تدرسها؟ 
3 2 1 

4 
توظيف  للوسائ  التكنولوجية المرئية والمسموعة )مقاطع فيديو تعليمية( يعم  على  يادة الفهم واالستيعا   ه  

 للدروس النظرية التي درستها من قب ؟ 
3 2 1 

5 
ه  استخدام  للوسائ  التكنولوجية خالل التعلم يسمن ل  بتنوير أسلو  معالجة معلومات أفض  من الذل سبق  

ا مع   المعلومات الجديدة؟ خصوصح
3 2 1 

6 
ه   كُ  البيانات والمعلومات الرقمية الملفت في الشا ات اإللكترونية يزيد من اهتمام  على متابعة الترابنات  

 المعرفية الدقيقة من أج  فهم وتحلي  المهمة العقلية؟ 
3 2 1 

7 
والفهم المستمر عبر منصات رقمية وقنوات ومواقع  ه  تدني تدفق األنترنت يمنع  من االستفادة من فرص التعلم 

 تواص  كاليوتيو  والفيس بو ؟ 
3 2 1 

 1 2 3 ه  استخدام  للوسائ  التكنولوجية يساعد  على تنظيم المعلومات والدروس التي تراجعها؟  8

9 
المهمات أكرر من مرة في وقت قصير ه  استخدام  للوسائ  التكنولوجية خالل التعلم يزيد من تشتت انتباه ، وتييير 

ا يسب  ل  قلة التركيز؟  م   ما
3 2 1 

10 
ه  يصع  علي  التحكم في الوقت أثناء تواجد  أمام  ا ة رقمية وأنت تدرس بسب  رابت  في متابعة المعالجة  

 العقلية والذهنية لما تقرأه؟ 
3 2 1 

11 
يزيد من قوة نشاط  الذهني، ويعم  على تحسين عملية تخزين وتنظيم ه  استخدام  للوسائ  التكنولوجية خالل التعلم 

 البيانات في ذاكرت ؟ 
3 2 1 

12 
ه  استخدام  للوسائ  التكنولوجية كالشا ات الرقمية والتعلم اإللكتروني له أثر مهم في تييير استراتيجيات  وطرق   

 القديمة في المراجعة وتنظيم األفكار؟ 
3 2 1 

13 
استخدام  للوسائ  التكنولوجية خالل التعلم يزيد من تنظيم العالقات القائمة بين مكونات ما تحاول مراجعته بسب  ه  

 اإلثارة العقلية التي تقدمها الوسائط الرقمية؟ 
3 2 1 

14 
الصعبة من اليوتيو   ه  ايا  األستاذ في العالم االفتراضي ال يمنع  إطالقحا من محاولة فهم واستيعا  التمارين  

 والمواقع التعليمية ألن  أصبحت تمتل  قدرة على اختيار االستراتيجيات المالئمة؟ 
3 2 1 

15 
ه  استخدام  لبيئة معلومات رقمية خالل التعلم يرير حماس  على  يادة وقت المراجعة وح  تمارين أخرم بسب  

 إثارتها لقدرات  ومعارف  السابقة؟ 
3 2 1 

 أنثى            ذكر           
 ساعة                   دقيقة     
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16 
استخدام  للوسائ  التكنولوجية المتعددة خالل التعلم يسمن ل  بمعالجة المعلومات السابقة وبناء معرفة جديدة بشك  ه  

 سريع والقدرة على استرجاعها؟ 
3 2 1 

17 
ه  وسائ  التواص  االجتماعي جيّدة لمساعدت  في طل  توضيحات و روحات من صديق، أو من أساتذت  لّما  

 م أو درس معيّن؟ يصع  علي  فهم محتو
3 2 1 

18 
ه  قلة خبرت  على التحكم في إدارة بعض التنبيقات الرقمية والولوج إلى المواقع التعليمية يُفّوت علي  فرص تكريف  

 و يادة النشاط العقلي لبنيت  المعرفية؟ 
3 2 1 

19 
ويعرق  ل  تنظيم أولويات  في اليوم  ه  استخدام  المفرط للوسائ  التكنولوجية خالل التعلم يقل  من جودة نوم ،  

 الموالي؟ 
3 2 1 

20 
ه  تساعد  الفضاءات الرقمية على المسارعة إلى التحقق من صحة المعلومات التي درستها أو األفكار التي تحملها، 

 فيزيد ذل  من ميول  للتعلم الرقمي وييير من بعض التصورات المعرفية لدي ؟
3 2 1 

21 
ا ما  تساعد  المنشورات والمدونات الموضوعة في مواقع التواص  االجتماعي على تبسيط بعض المفاهيم  ه  كريرح

ا؟  والمعارف التي كانت تبدو ل  اامضة وتجعلها أكرر وضوحح
3 2 1 
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