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 ةيف تعليم اللغة العربيتناولت هذه الورقة البحثية دراسة وصفية حتليلية لتوظيف التكنولوجيا الرقمية 

بني الواقع واملأمول باملدرسة اجلزائرية، �دف تشخيص عالقة املتعلمني بالثورة الصناعية الرابعة، ومدى 

توظيفهم إياها يف تعلم اللغة العربية، تضمنت جانبا نظريا يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية ومدى اعتمادها يف 

خصائص املتعلمني واجتاها�م يف تكنولوجيا  استخدام االستبانة ملعرفةوآخر تطبيقيا باملدرسة اجلزائرية، 

ويف األخري توصلنا إىل نتائج تتمثل . املعلومات واالتصال من خالل عينة من املتعلمني يف الطور الثانوي

أبرزها يف انغماس املتعلمني يف عامل التكنولوجيا الرقمية، واجنذا�م إىل توظيف التقانة يف العملية التعليمية، 

  .على املستويني الفردي والرمسي نلمس استغالل الرقمنة يف تعلم اللغة العربية غري أنّنا مل

  .التكنولوجيا الرقمية، تعلم اللغة العربية، املدرسة اجلزائرية :الكلمات المفتاح

Abstract :  
This research paper dealt with a descriptive and analytical study of the 
employment of digital technology in teaching the Arabic language, between 
reality and expectations in the Algerian school, with the aim of diagnosing the 
relationship of learners with the Fourth Industrial Revolution, and the extent to 
which they employ it in learning the Arabic language. This paper includes a 
theoretical part related to the literature of digital technology and the extent of 
its adoption in the Algerian school and the applied side includes the use of the 
questionnaire to know the characteristics of learners and their trends in 
information and communication technology, through a sample of learners in 
the secondary phase. In the end, we concluded to point out that the immersion 
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of learners in the world of digital technology, and their attraction to employ 
technology in the educational process.  
Keywords: Digital technology, Arabic language learning, Algerian school. 
 

 
 

  :مقدمة -1

شهد ا�تمع الدويل يف مطلع القرن الواحد والعشرين حتوالت كبرية، حيث أصبحنا نعيش 

ثورة معلوماتية واقتصاد املعرفة، وكذا العوملة واالنفجار املعريف، نتج عن هذه اخلصائص والتوجهات 

وسائل التواصل تطورا رهيبا يف أدوات احلاسوب وبراجمه، ويف الذكاء االصطناعي عموما، إضافة إىل 

ركنا ال ينفصل عن  وخمتلف أدوات املعلوماتيةاحلاسوب اليت جعلت العامل قرية صغرية، بل أصبح 

رافق هذا حياة ا�تمع العصري، ويعد أمِّّيا باملفهوم اجلديد من ال ميتلك مهارات استخدامها، كما 

تأثّرا بذبذبات احلركة الفكرية  التحول تطورات يف العملية التعليمية، باعتبار أن هذه األخرية أشدّ 

  .وتطورات ا�تمع، فكان التطور يف املقاربات البيداغوجية وتيسري البيئة التعليمية متسارعا

جتاوز التعلم قيود الزمكنة ليصبح متاحا يف كل زمان وكان، ومن جهة أخرى فلغة البلد  فقد

لى تنميتها وجتديدها حسب مقتضيات الرمسية يف أية دولة تعد حجر األساس، ويعمل أهلها دوما ع

العصر، ألن التسامح فيها معناه التسامح يف اهلوية، واللغة العربية مبا متتلكه من مقومات وهي اليت 

حوت طب ابن سينا ورياضيات اخلوارزمي وفيزياء ابن اهليثم قادرة اليوم على احتواء املستجدات 

يني أّن التعليم الذكي مفتاح مدرسة املستقبل، بناء على ومواكبة املتغريات، كما يرى الكثري من الرتبو 

للغة العربية؟ وما مدى ما مدى فعالية التكنولوجيا الرقمية يف تعليمية ا: ما سبق نثري اإلشكالية التالية

  تربويا؟ استغالهلا

هذا يقودنا إىل طرح جمموعة من الفرضيات، تتلخص أمهها يف كون املتعلمني يعيشون يف 

أدوات الذكاء االصطناعي، وهم يستعينون بالتكنولوجيا الرقمية يف تعلمهم، السيما مساس مع 

احلواسيب واللوحات اإللكرتونية، وكذا خمتلف الربجميات املتخصصة واملنصات التعليمية االفرتاضية، 

ة كما توجد فوارق ذات داللة إحصائية يف التحصيل ويف زيادة الدافعية تعزى لطريقة التدريس بواسط

  . التعليم الذكي
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�دف هذه الدراسة إىل الوقوف على عالقة املتعلمني بأدوات تكنولوجيا املعلومات 

ع التحصيل من منظور تربويا، وكذا فعاليتها يف زيادة الدافعية ورفهم هلا واالتصال، وواقع استخدام

لتحوالت العاملية كما �دف إىل معرفة مدى مواكبة املنظومة التعليمية اجلزائرية ل املتعلمني،

واستجابتها ملستحدثات تكنولوجيا التعليم، قصد إجياد حلول ملشكالت واقعية باستغالل 

  .التكنولوجيا الرقمية

أما املنهج املعتمد يف الدراسة فهو يتمثل على وجه اخلصوص يف املنهج الوصفي التحليلي، 

فة إىل وصف وحتليل من خالل وصف التكنولوجيا الرقمية وتشخيص مدى استخدامها، إضا

 .استجابات أفراد العينات املدروسة، كما استعنا باإلحصاء يف استخراج التكرارات والنسب املئوية

  :التكنولوجيا الرقمية واستخدامها في المدرسة الجزائرية -2

  :التكنولوجيا الرقميةمفهوم  -2-1

ال احلديثة، واليت يُقصد بالتكنولوجيا الرقمية خمتلف تكنولوجيات املعلومات واالتص

والسبورة التفاعلية، والثاين  كاحلاسوب  (hardwar)أخذت طابعني، يتمثل األول يف املاديات 

كربنامج زوم وبرنامج قطرب للتصريف، وأصبح الوعي بأمهيتها   (softwar)يتمثل يف الربجميات 

ية التعليمية، والسيما عند واليت من شأ�ا تسخريها يف العمل متزايدا، إذ توفر اجلهد وختتزل املسافات

اقرتان الكلمة بالصورة يف تقدمي املعلومة، بغض النظر عن الكلمة إن كانت منطوقة أو مكتوبة، «

وبغض النظر عن الصورة إن كانت مرئية  ثابتة من خراط وأشكال أو صورة دينامية متحركة من 

ها من جماالت استخدام ، أو استخدام الربجميات التعليمية، وغري 1»فيديوهات وصور متحركة

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف العملية التعليمية

مربراته، فيكفي القول أّن الدماغ   ومل يكن هذا التجديد بدافع التنويع يف الوسيلة فحسب، بل له

 ومن وثبا�ا، إىل وضوحها بالضرورة يؤدي هذا فإنّ  أكثر أو منطقتني عن طريق اخلربة استقبل كلما

يتعلم حبواسه  املتعلم أن احلديثة العلمية الدراسات أثبتت ولقد املتعلم، عند التذّكر ملكة يقّوي مثة

  : 2وفق النسب التالية

  .٪ عن طريق البصر 75 -

  .٪ عن طريق حاسة السمع 13 -

  .٪ عن طريق حاسة اللمس06  -
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  .٪ عن طريق حاسة الشم03 -

  .٪ عن طريق حاسة الذوق03  -

فقد نتج «نولوجيات الرقمية بظالهلا على التعليم احلضوري ولقيت جتاوبا كبريا، وهكذا ألقت التك

عن تزايد املعلومات واالكتشافات أن تضخمت املناهج الدراسية وتضاعف حجم الكتب الدراسية 

وهذا أدى إىل زيادة العبء امللقى على عاتق املعلم باعتباره املصدر األساسي للمعلومات يف ظل 

قليدي، وهذا أدى باملعلم أن أصبح غري قادر على أداء عمله بصورة مرضية، وما سبق التعليم الت

يؤكد أن استخدام وسائط االتصال التعليمية أصبح ضرورة ال غىن عنها يف تدريس كثري من 

، فمستحدثات العصر أفرزت بيئة تعليمية جديدة 3»املعلومات واملهارات تتضمنها املناهج الدراسية

  .عصريا وبنية حتتية حاضنة تتطلب معلما

موازاة مع التعليم احلضوري املزيج بالتقانة تطور التعليم غري احلضوري عرب مراحل خمتلفة، 

إىل " e-learning"إىل التعليم اإللكرتوين " Distance Learning"فمن التعليم عن بعد 

ويد املتعلم ، ففي البداية كان االعتماد على التعليم عن بعد من خالل تز "MOOC"موك 

بكتب تعليمية َوَرِقية مبّسطة للتعلم للذايت، ويتم إجناز خمتلف الفروض عن بعد وإرساهلا إىل املركز 

قصد تصحيحها، وال يتطلب احلضور الفعلي للمتعلم إال يف االختبارات النهائية، فألقت 

ليم اإللكرتوين، الذي التكنولوجيا الرقمية أيضا بظالهلا على التعليم عن بعد، وأفرزت مصطلح التع

عرب ) املقررات الدراسية(نظام تقدمي املناهج «هو تعليم عن بعد لكنه مبوارد رقمية وليس ورقية، فهو 

شبكة اإلنرتنت أو شبكة حملية، أو األقمار الصناعية، أو عرب األسطوانات، أو التلفزيون التفاعلي 

 احلاسوب أو بأي جهاز ذكي آخر، ، إذ يتلقى املتعلم دروسه عرب4»للوصول إىل املستفيدين

وباستخدام اإلنرتنيت يستطيع التواصل يف أي زمان ومن أي مكان، مما يسمح للمتعلم بالتعلم 

املستمر والتعلم مدى احلياة، ليتطور هذا النمط إىل منط تعليمي آخر، من خالل الشروع يف اعتماد 

، فهذا "Massive Open Online Course"وهي اختصار لعبارة   "MOOC"نظام 

النظام يُتيح نوعا مفتوحا من التعلم عن بعد التزامين وغري التزامين، يسمح باستيعاب عدد كبري من 

، اليت تتيح تعليما افرتاضيا "Moodle" املشاركني، ومن أبرز مناذج هذا النظام منصة مودل

لنسبة للمسجلني يف التعليم متكامال عن بعد، ومن أمثلة ذلك ما اعتمده النظام الرتبوي اجلزائري با

التعليم الذكي  وزارة الرتبية الوطنية ، حيث اعتمدت2020 -2019عن بعد يف املوسم الدراسي 
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) عن بعد(، فقد متت كل العمليات إلكرتونيا )املدرسة االفرتاضية(املتكامل على املنصة اإللكرتونية 

  .لقي النتائج وقرار النجاح أو الرسوبمن التسجيل إىل تلقي الدروس إىل إجراء االختبارات إىل ت

وهكذا شهد التعليم الذكي تطورا سريعا نظرا لقدرة الوسائط احلديثة على تبسيط العملية 

التعليمية وتقريبها إىل املتعلم، وملواكبة مستحدثات الثورة الصناعية الرابعة، كما توفر التقانة عنصر 

امعي، من خالل األلوان واألشكال واألصوات، كما التشويق السيما يف مراحل ما قبل التعليم اجل

تعمل على إثارة وإشراك احلواس، مع ارتفاع مستوى الوعي بأمهية التقانة، واالنفجار املعريف وتفرع 

 . العلوم وتشعبها والتطور املذهل يف عامل التقانة

  :واقع استخدام التكنولوجيا الرقمية في المدرسة الجزائرية -2-2

لفية الثالثة تسارعا حثيثا يف خمتلف األنظمة التعليمية حنو اعتماد التعليم شهد مطلع األ

الذكي، ومنها يف املغرب العريب، حيث جند اململكة املغربية مثال عمدت إىل اعتماد التعليم الذكي، 

يف " الدليل البيداغوجي إلدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم"إْذ بادرت بإصدار 

ُأحدث خمترب وطين للموارد الرقمية «، كما عززت هذا املشروع �يئات، حيث 2012يلية جو 

مكلف باملصادقة، واالقتناء، وتتبع مشاريع إنتاج وتطوير املوارد الرقمية املالئمة، بتعاون مع القطاع 

رتبوية اخلاص، وحتديد اخلصائص التقنية والبيداغوجية والقيمية واحلقوقية للمنتوجات الرقمية ال

الوطنية، وكذا خلق فضاءات افرتاضية متكن من التنسيق بني مستعملي هذه التكنولوجيا قصد تبادل 

اخلربات والتجارب، ويعترب خلق بوابة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم 

"http://www.portailtice.m" مال املوارد الرقمية ووسيلة لنشر املعلومة مبثابة دعم الستع

بني مجيع الفاعلني الرتبويني، وإخبارهم باملستجدات الرتبوية يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

د ومل تكن اجلزائر يف معزل عن هذه التحوالت املتسارعة يف حقل التعليمية، فق ، 5»واالتصاالت

تعزيز تكنولوجيا التعليم يف التعليم الثانوي من خالل عمدت وزارة الرتبية الوطنية يف اجلزائر على 

يف السنة األوىل للّتعليم الثانوي، على أساس أّن " املعلوماتية"استحداث مادة تعليمية حتت مسمى 

استخدام التكنولوجيا يف العملية التعليمية التعلمية يعترب تطويرا وإثراء هلا وتيسريا هلا، وذلك «

نولوجية من وسائل صوتية وفيديو وشرائح وغريها، حيث أصبح الكمبيوتر باستخدام الوسائل التك

، هذا من جهة 6»األداة الرئيسية اليت تركز على نشاط املتعلم وعلى أساليب العمل داخل القسم

تدريس املعلوماتية بصفتها مادة، ومن جهة أخرى فالتشجيع على عصرنة التعليم وإبراز أمهية التقانة  
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ملناهج اجلديدة والسيما مناهج اللغة العربية، لكنها مل تقدم خطة واضحة، ومل ترق كان واضحا يف ا

  .     إىل أجرأة دمج التكنولوجيا الرقمية، بل تُرك استخدامها اختياريا وعشوائيا

ففي الواقع ال يزال التعليم التقليدي سائدا يف املدرسة اجلزائرية، وال يعدو التحّول الذي   

األخرية مع مطلع األلفية الثالثة أن يكون جمرد عمليات بسيطة كاستبدال السبورة جرى يف السنوات 

اخلشبية بالسبورة البيضاء، أما توظيف التكنولوجيات الرقمية فهو حمدود جدا وعشوائيا، ألسباب  

 كثرية، منها ما هو مادي، حيث تفتقر املؤسسات الرتبوية للبنية التحتية الالزمة والّتقانات احلديثة

اليت تسمح بتحقيق التعليم احلضوري املعزز بالتكنولوجيات الرقمية، أّما السبب اآلخر فهو بشري، 

فاملعلمون غري متمكنني من زمام التقانات احلديثة التعليمية، وفاقد الشيء ال يعطيه، فأحيانا 

  .طابع التقليدييشعرون بالقصور أمام املتعلمني، إضافة إىل طبيعة املناهج الرتبوية اليت تتصف بال

تلك العوائق هي اآلن يف تالش يف اجلزائر، خاصة بعد تبين النظام السياسي اجلزائري اجلديد 

" عبد ا�يد تبون"رئيس اجلمهورية  أمر بهسياسة الرقمنة واملدرسة الذكية، ويبدو هذا من خالل ما 

. رورة االهتمام بطرق التلقنيوشدد على الرقمنة بدءا من االبتدائي متاشيا مع متطلبات العصر، وض«

ومن أجل ختفيف الربامج الدراسية وثقل احملفظة ومتكني الطفل من أن يعيش طفولته، طلب السيد 

الرئيس باإلعداد الفوري لقسم أو مدرسة منوذجية الستعمال األدوات البيداغوجية التكنولوجية مثل 

تجربة على كل املدارس، بدل محل حزمة  اللوحة اإللكرتونية، الفالش ديسك وغريمها قبل تعميم ال

، وقد مت اعتماد بالفعل مدارس منوذجية يف 7»كتب ثقيلة، وشدد على التغيري الفعلي ويف العمق

عبد "، كما أكد يف هذا السياق الوزير األول 2021 -2020التعليم الذكي للموسم الدراسي 

بتيندوف رفقة وزير الرتبية الوطنية ) ثانوية(مبناسبة تفقده ملشروع إجناز مؤسسة تربوية " العزيز جراد

أّن احلكومة تسعى إىل تعميم اللوحة اإللكرتونية تدرجييا يف املدارس والثانويات للتقليل من «

استعمال الكتب وختفيف وزن احملفظة، سيما وأّن التالميذ اليوم باستطاعتهم استعمال خمتلف أنواع 

  .8»تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة

  :، والتعليق عليهاستجابات أفراد العينةالتحليل اإلحصائي ال -3

اعتمدنا االستبانة اإللكرتونية بصفتها أداة علمية، قصد استجواب فئة املتعلمني يف مرحلة   

تتضمن االستبانة ثالثة حماور، يتمثل التعليم الثانوي حول ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية، 

 البيانات الشخصية، ويتمثل احملور الثاين يف عالقة املتعلمني باستعمال الوسائل احملور األول يف
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الدراسة فهو  أما جمتمعالرقمية، يف حني يتمثل احملور الثالث يف تداعيات اعتماد تكنولوجيا التعليم، 

ويف ، 2020 -2019باجلزائر، للعام الدراسي فئة املتعلمني يف مرحلة التعليم الثانوي يتمثل يف 

  .ضوء ذلك قمنا باختيار العينة عشوائيا

وبعد استقبال الردود ومتحيصها، عملنا على أن تكون مجيع العمليات آلية، بداية من    

نقلها من مناذج جوجل درايف إىل ملف إكسل، ومن مثة بنقلها وتشفريها يف قاعدة بيانات برنامج 

ة اإلفراز اآليل ملقاييس اإلحصاء كالتكرارات ومن مث  "26spss"احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  :والنسب املئوية، مث التعليق على خمتلف الفقرات، واستخالص النتائج

  ":معلومات عامة" تحليل استجابات المحور األول -3-1

يتناول هذا احملور ثالثة أسئلة، تتعلق مبعلومات شخصية عن املتعلم، تكتسي أمهية يف دراستنا، 

  : اجلنس، ومستوى املتعلم، وكذا مكان متدرسه تتمثل يف نوع

  : الجنس -

 .توزيع أفراد عينة المعلمين حسب الجنس :01الجدول رقم 

  النسبة التكرارات  الفقرات

  ٪34.3  36  ذكر

  ٪65.7  69  أنثى

  ٪100 105  ا�موع

 

  .دائرة نسبية تمثل توزيع أفراد العينة حسب الجنس: 01 الشكل رقم
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ذكور
34%

إناث
66%

 
 

  :قراءة وتحليل

بعد تفريغ االستبانات يف الربنامج اإلحصائي واستخالص التكرارات والنسب تبني أن   

يف حني بلغ عدد اإلناث  36عدد اإلناث ميثلون تقريبا ضعف الذكور، حيث بلغ عدد الذكور 

ي، لذا يشهد ألن فئة الذكور هي أكرب تعرضا للتسرب املدرس، وهذه النسبة منطقية جدا، 69

حضورهم تناقصا من مستوى تعليمي آلخر، ويكفي إجراء مقارنة بسيطة بني صف دراسي يف 

الطور االبتدائي حيث يكون العدد بني اجلنسني متقاربا، وصف دراسي يف التعليم اجلامعي حيث 

  .يكون العنصر الذكوري شبه منعدم

  : المستوى -

 .لمستوىتوزيع أفراد العينة حسب ا: 02الجدول رقم 

  النسبة  التكرارات  

  ٪20.95  22  األوىل

  ٪17.14  18  الثانية

  ٪61.90  65  الثالثة

  ٪100  105  ا�موع
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  .دائرة نسبية تمثل توزيع أفراد العينة حسب المستوى: 02  الشكل رقم

األولى
21%

الثانیة
الثالثة17%

62%

 
  :وتحليلقراءة 

مستجوبا،  65السنة الثالثة بتعداد قدره  يف هذه العينة العشوائية غلبت فئة املستجوبني يف  

٪، وهذه الفئة سبق يل التعامل معها بدرجة أكرب، من خالل عمل ميداين آخر 61.90أي بنسبة 

أثناء املوسم الدراسي، ومن جهة أخرى لكون هذه الفئة �تم بدرجة أكثر بالتعليم عن بعد ولديها 

رات شهادة البكالوريا، كما تشكلت العينة أيضا إمكانات التواصل لكو�ا مقبلة على اجتياز اختبا

٪، 20.95مستجوبا أي بنسبة  22من املستويني اآلخرين بدرجة متقاربة، فكان من السنة األوىل 

  .٪17.14مستجوبا، أي بنسبة  18ومن السنة الثانية 

 ):الوالية(مكان الدراسة  -

 .توزيع أفراد العينة حسب الواليات: 03الجدول رقم 

  النسبة التكرارات  ةالوالي

  ٪1.9  2  أدرار .1

  ٪10.5  11  البليدة .2

  ٪6.7  7  البويرة .3

  ٪31.4  33  اجلزائر .4

  ٪5.7  6  املدية .5

  ٪8.6  9  املسيلة .6
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  ٪4.7  6  بشار .7

  ٪3.8  4  بومرداس .8

  ٪5.7  6  تلمسان .9

  ٪3.8  4  تيارت .10

  ٪4.8  5  عني الدفلى .11

  ٪7.6  8  قاملة .12

  ٪3.8  4  مستغامن .13

  ٪100  105  ا�موع

  .دائرة نسبية تمثل توزيع أفراد العينة حسب الواليات:  03 لشكل رقما

  
 :قراءة وتعليق

مشلت هذه العينة العشوائية ثالث عشرة والية، لعل هذا من إجيابيات االستبانة عندما 

مت من خالل هذه العينة تكون إلكرتونية، لكو�ا تساعد كثرا يف التوزيع وتوسيع الرقعة اجلغرافية، 

استجواب املتعلمني من جنوبنا الكبري كأدرار وبشار، ومن الشرق مثل قاملة، ومن الغرب مثل 

تلمسان وعني الدفلى، ومن املدن الداخلية مثل البويرة واملدية، وقد نالت املدن الشمالية السيما 

ولكو�ا كانت حمل دراسة ميدانية  اجلزائر العاصمة حصة معتربة من املستجوبني لكثافتها السكانية،

وعملي املهين، وقد أفضى حتليل االستبانات الفردية إىل عدم وجود اجتاهات خاصة مبنطقة معينة، 
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إذ مل جند خصوصيات معينة يف إجابات االستبانات تعكس منطقة جغرافية معينة، ويبدو أن هذا 

 نتيجة لتداعيات العوملة وا�تمع التقارب واالنسجام يف الرؤى رغم بعد املسافات ما هو إال

  .املعلومايت

 :تحليل إجابات محور المتعلم وتكنولوجيا المعلومات واالتصال -3-2

تنوعت األسئلة يف هذا ا�ال، حاولنا يف البداية معرفة االمتداد الزمين اليومي الذي تقضيه أفراد 

الهتمام أثناء استخدامهم لتلك األدوات، العينة أمام الشاشات، مث التطلع إىل معرفة ا�االت حمل ا

  : ويف األخري رصد ألهم الربجميات الرقمية التعليمية اليت يستعملها املستجوب

هاتف، حاسوب، لوح (مدة استخدامي لألجهزة الذكية يوميا " تحليل نتائج الفقرة األولى

  ):إلكتروني

  .استعمال المتعلمين لألجهزة الذكية :04الجدول رقم 

 .أعمدة بيانية تمثل استعمال المتعلمين لألجهزة الذكية:   04 الشكل رقم
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أقل من ساعة من ساعة إلى ثالث 
ساعات

أكبر من ثالث ساعات

  
 :وتحليلقراءة 

  ساعات 03أكرب من   ساعات 03من ساعة إىل   ن ساعةأقل م  

  45  41  19  التكرار

  ٪42.9  ٪39  ٪18.1  النسبة

  01  02  03  الرتبة
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لألجهزة الذكية باألغلبية على االختيار الثالث بنسبة عّرب املستجوبون يف مدة استخدامهم   

متعلما من جمموع أفراد العّينة األجهزة الذكية من هاتف أو لوح  45٪، حيث يستعمل 42.9

٪ من 39إلكرتوين أو حاسوب مبتوسط زمين يومي يفوق الثالث ساعات، ويف املرتبة الثانية اختار 

ويف املرتبة األخرية مت اختيار " ساعات 03من ساعة إىل " ـملقدر باالمتداد الزمين اليومي اأفراد العينة 

٪، يتبني من خالل هذه اإلحصائيات أن أفراد العينة 18.1بنسبة " أقل من ساعة"االقرتاح األول 

يف االّجتاه العام يُفرطون يف استخدام خمتلف األجهزة الذكية، فقد كان ترتيب قوة التكرارات عكس 

  .ترتيب االقرتاحات

 ":مدة مشاهدتي للتلفاز يوميا" تحليل نتائج الفقرة الثانية

 .مدة مشاهدة التلفاز يوميا: 05الجدول رقم 

  ساعات 03أكرب من   ساعات 03من ساعة إىل   أقل من ساعة  

  14  34  57  التكرار

  ٪13.33  ٪32.4  ٪54.3  النسبة

  03  02  01  الرتبة

 .التلفاز يوميا أعمدة بيانية تمثل مدة مشاهدة:  05 مالشكل رق

  
                                                                                :وتحليلتحليل 

٪، 54.3بنسبة " أقل من ساعة"يبني هذا اجلدول أن االجتاه العام كان لالختيار األول   
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يوميا أمام شاشة التلفاز، أي " أقل من ساعة" عنصرا من أفراد العينة معدل 57حيث يقضي 

من ساعة إىل "عنصرا من أفراد العينة معدال زمنيا يوميا قدره  34٪، يف حني يقضي 54.3بنسبة 

أكرب من ثالث "٪، ويف املرتبة األخرية مت اختيار االقرتاح الثالث 32.4أي بنسبة " ثالث ساعات

ن أفراد العينة أكرب من ثالث ساعات يوميا عنصرا م 14٪، إذ يقضي 13.33بنسبة " ساعات

  .أمام شاشة التلفاز، فكان ترتيب قوة التكرارات موافقا لرتتيب االقرتاحات

ما قارنا بني اجلدولني فإّن أهم ما يلفت االنتباه هو االجتاه املعكوس لالّجتاه العام بني  إذا  

نال أكرب نسبة اختيار من " ن ساعةأقل م"إحصائيات هذا اجلدول والذي قبله، فاالقرتاح األول 

أقل نسبة اختيار يف  هذا االقرتاح يف حني نال )5اجلدول رقم ( طرف املستجوبني يف هذا اجلدول

نال أكرب نسبة اختيار " أكرب من ثالث ساعات"، واالقرتاح الثالث )4اجلدول رقم ( اجلدول األّول

قرتاح نفسه أقل نسبة اختيار من طرف من قبل املستجوبني يف اجلدول األول، يف حني نال اال

فقد حافظ على " من ساعة إىل ثالث ساعات"املستجوبني يف هذا اجلدول، أما االقرتاح الثاين 

  . املرتبة البينية يف اجلدولني بالنسبة إىل إجابات املستجوبني

العينة الذين  وبالعودة إىل اإلجابات الفردية ألفراد العينة تبني أّن األغلبية املطلقة ألفراد  

يف اليوم جندهم يشاهدون التلفاز مدة " أقل من ساعة"يستخدمون األجهزة الذكية مدة معدهلا 

من ساعة إىل ثالث "وبدرجة أقل املدة املتوسطة " أكرب من ثالث ساعات يف اليوم"معدهلا 

  .والعكس صحيح" ساعات

 ":مجاالت استخدام األجهزة الذكية" تحليل نتائج الفقرة الثالثة

 .استخدام األجهزة الذكيةجماالت  :06الجدول رقم 

  متابعة األخبار  التواصل االجتماعي  التعليم  التسلية  

  6  45  22  32  التكرار

  ٪5.7  ٪42.9  ٪21  ٪30.5  النسبة

  04  01  03  02  الرتبة

  .أعمدة بيانية تمثل مجاالت استخدام األجهزة الذكية:  06  الشكل رقم
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التسلیة التعلیم التواصل االجتماعي متابعة األخبار
  

  :وتحليلقراءة 

نالحظ جليا أّن االّجتاه العام هو استخدام األجهزة الذكية لغرض التواصل االجتماعي   

٪، حيث يقضي املتعلم أكرب وقته وهو أمام الشاشات يف تصفح مواقع التواصل 42.9بنسبة 

السنابشات الذي  االجتماعي، اليت هي كثرية لعل أبرزها الفيسبوك واإلنستغرام والتويرت، إضافة إىل

، ويف املرتبة الثانية جند التسلية قد أخذت حظا وافرا من اهتمام الناشئة أصبح يستهوي كثريا الناشئة

من ٪، تشمل التسلية األلعاب واملوسيقى، ليليها ومبستوى أقل 30.5يف طور التعليم الثانوي بنسبة 

، السيما وأّن مل ينل مكانته املناسبة "ليمالتع"جدير باملالحظة أّن ف .٪21بنسبة " التعليم"االهتمام 

العينة ختص املتمدرسني، والذين هم يف مستوى الرشد والقدرة على الّتمييز بني الضار والنافع، 

وأغلبهم يف مستوى الثالثة حيث هم مقبلون على اختبارات مصريية، فرغم كل هذا مل ينل التعليم 

ية، فماذا لو مت استجواب املتعلمني يف املستويات األخرى حىت الثان املرتبة األوىل من اهتمامهم وال

  . األدىن، أو لغري املتمدرسني

لعل امللهيات كان تأثريها جارفا، خاصة وأّن التعلم يتطلب صربا وجهدا وصّدا هلوى   

النفس الذي يتوافق واللهو، واإلنسان بطبعه مييل إىل كل ما يريح النفس، ويدعم كالمنا ما الحظناه 

املتعلمني يف دراسة تطبيقية ميدانية أخرى، حيث أّن املتعلم ال يلبث أن ينقطع عن متابعة درسه مع 

  . إىل الرد على رسالة صديق له أو تصفح حسابه اإللكرتوين على إحدى مواقع التواصل، وهلم جرى

  ":البرامج اإللكترونية األكثر استخداما" تحليل نتائج الفقرة الرابعة
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ال أربعة اقرتاحات، إضافة إىل فضاء آخر لذكر ما مل يذكر، وقد تعمدنا ذكر أهم يتضمن هذا السؤ 

  :  الربامج اليت تناسب أفراد العينة

 .البرامج اإللكترونية األكثر استخداما: 07الجدول رقم 

  غري ذلك  معجم املعاين  برنامج كن شاعرا  برنامج الفراهيدي  برنامج قطرب  

  00  09  00  00  02  التكرار

  00  ٪08.60  00  00  ٪01.90  سبةالن

 .البرامج اإللكترونية األكثر استخداماأعمدة بيانية تمثل : 07   الشكل رقم

0
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قطرب الفراھیدي كن شاعرا معجم المعاني أخرى
  

  :وتحليلقراءة 

٪، 08.6بنسبة قدرها " معجم املعاين"من أفراد العينة فقط برنامج  09يستخدم   

" برنامج الفراهيدي"٪، يف حني مل ينل  01.90أفراد، وبنسبة 02بتعداد " برنامج قطرب"و

الفضاء املفتوح  نللى الرغم من أمهيتهما، كما مل يباستخدام أفراد العينة ع" برنامج كن شاعرا"و

  .بذكر برامج أخرى باهتمام املستجوبني

ا هذا اجلدول اإلحصائي يعرب على الفجوة العميقة اليت حتول بني اإلجنازات الربجمية اليت تساعد كثري 

: يف تيسري العملية التعليمية التعلمية، ويف مقابل ذلك جهل املتعلمني �ا، يعود هذا إىل سببني مها

عدم تدر�م على ذلك يف املؤسسات التعليمية، إضافة إىل ضعف اهتمام املتعلمني بالربامج التعليمية 

  .الرقمية
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ليات الرقمية على تحليل إجابات أفراد العينة حول تأثير التعليم المعزز باآل -3- 3

  :المتعلمين

يتضمن هذا ا�ال أربع فقرات حاولنا من خالهلا رصد قوة تأثري التعليم املعزز باآلليات الرقمية على 

 .املتعلمني من وجهة نظر املتعلمني أنفسهم

  .نتائج فقرات محور تأثير التعليم المعزز باآلليات الرقمية على المتعلمين: 08الجدول رقم 

ت
قرا

الف
 

  التقديرات

عام
 ال

جتاه
اال

  

دة
ش

ق ب
واف

م
  

فق
موا
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ق   
واف
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دة
ش

ب
  

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة

دمج التكنولوجيا الرقمية يف العملية التعليمية 

جيعلين أتغلب على امللل ويزيدين يف التفاعل  

  .والدافعية

25  59  13  8  /  

فق
موا

  23.8٪  56.2٪  12.4٪  7.6٪  /  

استعمال الوسائط املتعددة ذات املؤثرات 

  التعلماتالسمعية والبصرية يزيدين يف استيعاب 

47  29  20  9  /  

دة
ش

ق ب
واف

م
  

44.8٪  27.6٪  19.0٪  8.6٪  /  

دمج دروس هذه املادة بالوسائط الرقمية يزيدين 

  .�ااعتزازا باللغة العربية وثقة 

49  50  6  /  /  

فق
موا

  46.7٪  47.6٪  5.7٪  /  /  

أرى أّن االستعانة باملوارد الرقمية كاليوتيوب 

واملنصات جيعلين أستغين عن دروس الدعم 

  .التقليدية

28  57  14  6  /  

فق
موا

  26.7٪  54.3٪  13.3٪  5.7٪  /  

  :قراءة وتحليل

، فهذا "موافق جدا"و" موافق"ح تقدير فقراته بني كان االجتاه العام هلذا احملور إجيابيا، تراو            

   .اجلدول اإلحصائي يعرب على أّن أفراد العينة تفاعلوا إجيابيا مع التعليم املعزز باآلليات الرقمية عليهم

استعمال الوسائط المتعددة ذات المؤثرات السمعية والبصرية والحركية " تحليل الفقرة األولى

  ":يزيدني في التفاعل  والدافعيةيجعلني أتغلب على الملل و 
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عنصرا من املتعلمني على أّن دمج التكنولوجيا الرقمية يف العملية التعليمية جيعله  59وافق          

، فهذه الفئة تشكل األغلبية ٪56.2يتغلب على امللل ويزيده يف التفاعل والّدافعية، أي بنسبة 

، وذلك بنسبة "موافق جدا"عنصرا عّرب بــ  25املطلقة من عدد املستجوبني، إضافة إىل وجود 

، فمن خالل هذه اإلحصاءات يتأكد جليا ميل املتعلمني إىل العملية التعليمية املمزوجة 23.8٪

بالّتقانة، خاصة مع التطور الرهيب يف الذكاء االصطناعي، والبحث املستمر يف جتويد عرض املعلومة 

، وهي نسبة ٪7.6فراد على عدم موافقتهم، أي بنسبة أ 08ونقلها، يف مقابل ذلك مل يعّرب سوى 

  .ضعيفة، متثل فئة الذين مل يسبق هلم ممارسة ذلك غالبا

استعمال الوسائط المتعددة ذات المؤثرات السمعية والبصرية " ثانيةالفقرة ال نتائج تحليل

  ":دني في استيعاب المادة التعليميةوالحركية يزي

العينة على أن استعمال الوسائط املتعددة ذات املؤثرات السمعية من أفراد  47وافق بشدة       

، وهي أعلى نسبة، حيث ٪44.8والبصرية واحلركية تزيدهم يف استيعاب املادة التعليمية، أي بنسبة 

، )موافق بشدة(أية فقرة من فقرات االستبانة �ذا التقدير  الجتاه العام للمستجوبني، ومل تنلمثلت ا

، هذه األرقام تدل على قوة اقتناع ٪27.6عنصرا على ذلك، أي بنسبة  29فق وبدرجة أقل وا

  .األغلبية املطلقة من أفراد العينة بفعالية األدوات الرقمية وخمتلف املؤثرات يف زيادة االستيعاب

دمج دروس هذه المادة بالوسائط الرقمية يزيدني اعتزازا باللغة "تحليل نتائج الفقرة الثالثة 

 ":وثقة بهاالعربية 

عنصرا من أفراد العينة  50، حيث وافق "موافق"كان االجتاه العام ملستجويب هذه الفقرة بـــ           

على أن دمج دروس هذه املادة بالوسائط الرقمية يزيده اعتزازا باللغة العربية وثقة �ا، أي بنسبة 

، يف مقابل ذلك مل نعثر ٪46.7من أفراد العينة على ذلك، أي بنسبة  49، ووافق بشدة 47.6٪

على أي فرد عرب بالسلب على هذه الفقرة، وهي بذلك كانت الوحيدة اليت مل تلق ردودا سلبية من 

، تعكس هذه األرقام ربط "غري موافق بشدة"أو " غري موافق"بني كل فقرات االستبانة سواء بــ 

ر، اليت تتمثل يف الرقمنة، مما يدعو الناشئة ملستوى اللغة وحتضرها مبدى امتزاجها بتكنولوجيا العص

حتما إىل جتاوز مرحلة مدح اللغة والثناء عليها إىل مرحلة تيسريها وجعلها متداولة عرب مزجها 

  .بأدوات الذكاء االصطناعي
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أرى أّن االستعانة بالموارد الرقمية كاليوتيوب والمنصات التعليمية "تحليل نتائج الفقرة الرابعة 

  ":دروس الدعم يجعلني أستغني عن

على أن االستعانة باملوارد التعليمية الرقمية كاليوتيوب واملنصات  ٪54.3وافق باألغلبية املطلقة      

عنصرا من أفراد العينة، ويف  57التعليمية جيعلهم يستغنون عن دروس الدعم التقليدية، بتعداد قدره 

، هذه املعطيات تؤكد بقوة على ٪26.7فردا بشدة على ذلك، بنسبة  28املرتبة الثانية وافق 

اجنذاب املتعلمني إىل دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف العملية التعليمية، يف حني مل يعرب 

  .٪5.7أفراد فقط على عدم موافقتهم هلذا الشأن، بنسبة  06سوى 

وين البديل عن ولعل أهم ما يعزز هذه الردود اإلجيابية هو التحول الكبري للتعلم اإللكرت         

التعلم التدعيمي التقليدي مبناسبة جائحة كورونا بالنسبة للمتعلمني الذين حيّضرون الجتياز 

اختبارات شهادة البكالوريا على وجه اخلصوص، باعتبار أن املستويات التعليمية األخرى استفادت 

ية وجد املتعلمون من إ�اء املوسم الدراسي واحتساب الفصلني األول والثاين فقط، ففي البدا

يف ظل احلجر الصحي وغلق املؤسسات التعليمية وكذا  أنفسهم جمربين على منط التعلم اإللكرتوين

املؤسسات اليت تقدم دروس الدعم وكل ما يقدم تعليما صفيا أو تقليديا، وحىت التعلم التعاوين 

االستغناء ولو جزئيا م الذايت و التعلللمتعلمني فيما بينهم، فأصبحوا يقتنعون يوما بعد يوم بإمكانية 

  .املعلم التقليدي باملعلم الرقمي عن

  : خاتمة -4

بعد البحث يف أمهية التكنولوجيا الرقمية يف ترقية تعليم اللغة العربية، ومدى جتاوب   

مع الثورة املعلوماتية، استخدمنا االستبانة بصفتها أداة  ككل  لنظام التعليمي اجلزائرياملتعلمني وا

علمية الستجواب تالميذ املرحلة الثانوية أل�ا األنسب العتماد التعليم الذكي، وعلى ضوء  دراسة

  :ذلك توصلنا إىل ضبط جمموعة من النتائج نوجزها فيما يلي

شهد توظيف التكنولوجيا الرقمية يف العملية التعليمية تطورا متسارعا مع مطلع األلفية الثالثة، وقد  -

نبغي اإلشارة إىل وجود تع حتدي الرقمنة يف تعليم اللغة العربية يف اجلزائر، و ملسنا جتاوبا منعدما م

، ويتم التخطيط لتتنفيذ ذلك وتعميمه ي وال سيما يف املنظومة الرتبويةإرادة سياسية لتبين التعليم الذك

  .مستقبال
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�م يتصفون هم املتعلمون من مستوى السنة الثالثة، لكو  ثر املهتمني بالتعليم اإللكرتوينأك -

مل نعثر على إجابات مرتبطة برقعة و  ريا الختبارات شهادة البكالوريا،بالبحث واالستزادة أكثر، حتض

جغرافية معينة، فعند البحث يف الردود الفردية مل خصوصيات معينة تعكس البيئة، مما يدل على 

  . إلغاء تكنولوجيا املعلومات واالتصال للحواجز اجلغرافية

شئة مرتبطة جدا باألجهزة الذكية والشاشة، فاألغلبية املطلقة للمستجوبني عربوا أصبحت النا -

، وأمام األجهزة الذكية كاللوح اإللكرتوين بقضائهم وقتا يتجاوز ثالث ساعات يف اليوم أمام شاشة

  .شاشة التلفاز للذي ال ميتلك تلك األجهزة

األلعاب واملوسيقى، ويف مواقع التواصل تسخري املتعلمني إلمكانا�م ومهارا�م يف التسلية ك -

االجتماعي كالفايسبوك واإلنستغرام والتويرت، مع االهتمام بالتحديثات واإلضافات اجلديدة، يف 

حني ال يهتم بالربامج التعليمية، قدميها، وجديدها، فال جند أحدا يهتم بربنامج الفراهيدي وال 

ة، فاملتعلم اجلزائري ميتلك ثقافة عالية يف املعلوماتية بربنامج كن شاعرا مثال، وهي كلها برامج رائع

  .لكنه يفتقر إىل آليات توظيفها تربويا

إدراك املتعلمني فعالية الوسائط املتعددة يف تقوية التفاعل والدافعية وزيادة االستيعاب، وقدرة  -

مية اللغة العربية  إذا كانت دراستنا تتعلق بتعلي، و ى تعويض الدروس التدعيمية الصفيةالتقانة عل

كمادة علمية فإن من األمهية مبكان اإلشارة إىل ترقية اللغة العربية كلغة وتطوير تعليميتها كغريها من 

  .اللغات

متعلم اليوم ليس كمتعلم األمس، فمتعلم القرن الواحد والعشرين منغمس مع تكنولوجيا العصر  -

   .لذا حيتاج إىل التعلم بلغة عصره

  

  

  

  

  

  

  



  إشكاالت في اللغة واألدبمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  329 - 308: ص 

 

327 

  University of Tamanghasset Algeria                                                      اجلزائر  -تامنغستجامعة 

  :قمالح -5

  ثانويال التعليماستبانة إلكترونية موجهة لتالميذ 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

  

  :البيانات الشخصية - أوال

 ذكر                أنثى              : اجلنس  

 األوىل                     الثانية                              الثالثة: السنة  

 -  الوالية(مكان الدراسة(: 

 

 :م وتكنولوجيا المعلومات واالتصالالمتعل -ثانيا

 ):هاتف، حاسوب، لوح إلكرتوين(مدة استخدامي لألجهزة الذكية يف اليوم  .1

  ساعات 03أكرب من   ساعات 03من ساعة إىل   أقل من ساعة

      

  :يوميا  مدة مشاهديت للتلفاز. 2

  ساعات 03أكرب من   ساعات 03من ساعة إىل   أقل من ساعة

      

 

 العبارات المناسبةاختیار بیرجى التفضل 

 

   

 

  :السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته، وبعد

متضمنة مجموعة من األسئلة، نستطلع من خاللها لكترونیة إستمارة تمثل استبانة هذه اال

مدى فعالیة دمج تكنولوجیا المعلومات واالتصال في تعلیمیة موقفك من صلتك بالتكنولوجیا الرقمیة و 

  .لدیك من خالل ذلك، ومدى تحقق الكفایات التعلمیة اللغة العربیة

ة على األسئلة المضمنة في هذه االستبانة بكل صراحة لذا یرجى منكم التكرم باإلجاب     

وتستخدم ألغراض البحث  ،تخضع للسریةسالبیانات التي تتفضلون بها  أنّ  وموضوعیة، مع العلم 

  .العلمي فقط

  .دراستكوأتمنى لك النجاح والتفوق في  ،شاكر لك حسن تعاونك

  عن الباحث                                                                         
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 )بإمكانك اختيار أكثر من جواب أو عدم اختيار أي جواب(: از الذكي قصدأستخدم اجله. 3

  متابعة األخبار  التواصل االجتماعي  التعليم  التسلية

        

 

بإمكانك اختيار أكثر من جواب أو عدم اختيار أّي منها، وفي االقتراح (: أستخدم برامج إلكرتونية منها. 4

 )األخير يمكنك ذكر برنامج تعليمي آخر

  غير ذلك  معجم المعاني  برنامج كن شاعرا  برنامج الفراهيدي  برنامج قطرب

        ...  

  

  :تأثير التعليم المعزز باآلليات الرقمية على المتعلمين -ثالثا
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1. 
ية التعليمية دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف العمل

  .جيعلين أتغلب على امللل ويزيدين يف التفاعل  والدافعية

          

2. 
استعمال الوسائط املتعددة ذات املؤثرات السمعية 

  .والبصرية يزيدين يف استيعاب املادة التعلمية

          

3. 
دمج دروس هذه املادة بالوسائط الرقمية يزيدين اعتزازا 

  .باللغة العربية وثقة �ا

          

4. 
رى أّن االستعانة باملوارد الرقمية كاليوتيوب واملنصات أ

  .التعليمية جيعلين أستغين عن دروس الدعم

          

  

  :هوامش
                                                           

1  Mayer-Richard E, The Cambridge Handbook of Multimedia 

Learning, (UK: Cambridge University Press, 2005), p2.   
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