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جفػيددددت اصددددخوداج جكاىسىحيددددا اسخػلددددي   ددددي ف غلدددد  سلخػددددر هدددددلذ اسدراصددددت ال اسيددددت 

مد  وحةدت ر در أصداجلة اسخػلدي  اس دارى  وهدلا  19-اإلادارش الجسائريت  ي ظت حائحدت وىليدد

مضخىي جفػيت اصخوداج جكاىسىحيا اسخػلي   ي اإلادارش الجسائريت  اسخػرف غل   م  خالل

اسكغدددل غلددد  وحددددى  مددد  وحةدددت ر دددر أصددداجلة اسخػلدددي  اس دددارى    19- دددي ظدددت حائحدددت وىليدددد

لددروذ تاث  ةسددت ئيؾددائيت بددة  أصدداجلة اسخػلددي  اس ددارى   ددي اصددخوداج جكاىسىحيددا اسخػلددي  

 ددي فددىغ مخاةددس الجرط)توىر،ئرار( وهددلا  19- ددي اإلادددارش الجسائريددت  ددي ظددت حائحددت وىليددد

( أصدددددددخات وأصدددددددخاتة  بخن يددددددد  32باصدددددددخوداج اإلادددددددالي اسىؽدددددددفل اسخحليلدددددددي غلددددددد  غيادددددددت بلادددددددذ)

"اصدددددخوداج جكاىسىحيدددددا اسخػلدددددي   دددددي ظدددددت حائحددددددت مي  اس اي خدددددا  نػاىا اصدددددخميا  مددددد  جؾددددد

"   واساخددائك وارددذ  بادددا22مدد  وحةددت ر ددر أصدداجلة اسخػلددي  اس ددارى "   خ ددى  مدد  19-وىليددد

مضدخىي جفػيدت اصدخوداج جكاىسىحيدا اسخػلدي   دي اإلاددارش الجسائريدت  دي ظدت حائحدت واسخدايي  

جىحددددددد لددددددروذ تاث  ةسددددددت مخىصدددددده  ة ارىيمدددددد  وحةددددددت ر ددددددر أصدددددداجلة اسخػلددددددي  اس 19-وىليدددددد

ئيؾددددددائيت بددددددة  أصدددددداجلة اسخػلددددددي  اس ددددددارى   دددددددي اصددددددخوداج جكاىسىحيددددددا اسخػلددددددي   ددددددي اإلاددددددددارش 

    ي فىغ مخاةس الجرط)توىر،ئرار( 19-الجسائريت  ي ظت حائحت وىليد

أصاجلة   ؛19-حائحت وىليد ؛اإلادارش الجسائريت ؛جكاىسىحيا اسخػلي  فخاحيت:املكلماث ال

  ػلي  اس ارى  اسخ
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      The current study aimed to identify the activation of the use of 

educational technology in Algerian schools in light of the Covid-19 pandemic 

from the point of view of secondary education teachers and this by identifying 

the level of activation of the use of educational technology in Algerian schools 

in light of the Covid-19 pandemic from the point of view of secondary 

education teachers, Examine the presence of statistically significant differences 

between secondary education teachers in the use of educational technology in 

Algerian schools in light of the Covid-19 pandemic in light of the gender 

variable (male / female), and this is by using the descriptive analytical 

approach on a sample of (30) professor and professor The application of a 

questionnaire designed by the two researchers entitled "The use of educational 

technology in light of the Covid-19 pandemic from the viewpoint of secondary 

education teachers." It consists of 20 items, and the results were as follows: 

The level of activating the use of educational technology in Algerian schools in 

light of the Covid-19 pandemic from the viewpoint of secondary education 

teachers. Medium, there are no statistically significant differences between 

secondary education teachers in the use of educational technology in Algerian 

schools in light of the Covid pandemic - 19 In light of the gender variable (male 

/ female). 

Key words: educational technology; Algerian schools; Covid-19 

pandemic; teachers of secondary education. 
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 ملذمت:

يغةد اسػاس   ي وت  ىج بت  ي وت زاريت اختساغا جكاىسىحيا حد دا لةله اس ىرة         

اسخقايت اسةائلت واسضريػت جحخاج ئي  مىاك تها و الاصخفا ة منها  ييث ئ  اصخوداج 

ريا  ي اسخػلي  اسخقاياث ال د  ت  ي اسخػلي  و جىظيفةا نغ ت لػال  جػلةا حسغا فرو 

لخكاىسىحيا اسخػلي  حػني الاهخماج ب ت م اهر اسخػل  ؤلانضانل و اسخػرف غل  مغكالتها 

و جؾمي  و جافيل و جقيي  ال لىل اإلاااص ت سلخػامت مؼ هله اإلاغكالث وؽىة سخحقي  

 أهداف هلا اسخػل  

  :إشكاليت البحث .9

قد أؽ ح ئسساما غل  ؤلانضا  أ  ر را سلخنىراث اإلاخػاق ت غل  يياة اسمغريت ل       

 حدر  قنيػت بة  اس قالت اسخقليد ت و اس قالت اإلاػاؽرة إلاوخلل أرمال يياجه خاؽت 

سى حػل  ألامر باسقناع استسبى  اسل  يضع  ئي  جحضة  ظروف ما ىمخه استسبىيت  وتسك 

راث تو  باصخاالل ؤلام ارياث اسمغريت و اإلاا  ت استي جنمح م  خالسةا ئي  ج ىي  ئما

 كفاغة غاسيت 

لقد اعخمت مىفىع  راصداا هله غل  اسخقاياث ال د  ت اإلاضخودمت  ي مجال         

اسخػلي  وكيفيت جفػيت اصخودامةا خاؽت مؼ ما يػيغه اسػاس  اسيىج  ي ظت ألازمت 

اإلاضخجد نغر اسةلؼ و الخىف خاؽت أ  حت اسدول اإلاخقررة 19-اسص يت  لىباغ وىليد

ة ؽااغيا واقخؾا  ا وغلميا واسؾة  و اسىة اث اإلاخحدة ألامريكيت و هي  ول مخنىر 

ل استي غارذ ك ةسا م  هلا روصيا و ئ ناسيا و بريناريا و ئص اريا وغةسها م  اسدو 

 ورغ  قىة هله اسدول ئة أ  قىاها بقيذ هامدة و غاحسة أمامه لماتا سى جحدزاا اسىباغ

و جنىرها محدو  خاؽت ليما  وؿ اسخكاىسىحيا غ  اسدول اسػربيت استي ة جسال قىتها 

وجكاىسىحيا اسخػلي  غل  وحه الخؾىؼ لهي ل د اسضاغت س  ججد مرذ راحػت 

ةصخئااف اسدراصت و اسػى ة ئي  مقاغدها رغ  محاوةتها  ي ئغدا  بروجىوىةث وقائيت 

وقذ  وكلا ئغدا  برامك و ماؾاث ئسكتسوريت سلخػلي  غ  نػد و اصخدراك ما فاع م  

ةصخكمال اسدروش و الارنالذ  ي اسػاج اسدراس ي الجد د   وهلا  رحؼ ئي  غدج جفػيت 
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و ئي  حارب غك اسا ر غ  اإلاغكالث  اصخوداج اسخكاىسىحيا  ي اسػمليت اسخػليميت

استسبىيت و باسخحد د غل  اإلاػيقاث استي جحىل  و  اصخوداج اسخكاىسىحيا م  مرف 

( استي هدلذ ئي  اسخػرف غل  2215أكدجه  راصت ابدضاج مه)اسخالميل و ألاصاجلة وهلا ما

مضخىي ئ راك مد ر  اإلادارش الاصاصيت الخاؽت ألهميت جكاىسىحيا اسخػلي  و غالقخه 

بمضخىي جىظيل اإلاػلمة  سةله اسخكاىسىحيا م  وحةت ر ر اإلاػلمة   ي محال ت 

سىحيا  ي اسخػلي  ( ئي  أهميت جىظيل اسخكاى 2212اسػاؽمت غما   ك  أعار ش ا ة )

اإلادرس ي وىنها حضة  ئي  مدي نػيد  ي جؾمي  اإلاىاقل اسخػليميت و مضاردة  ور اإلاػل   ي 

 أ اغ غمله و ج ىي  غالقاث ا جابيت بة  اإلاػل  و اسناسب و جأكيد اسخفاغت بينهما 

جفعيل وبااغا غل  ئع اسيت اإلاىفىع تهدف اسدراصت ال اسيت سلخػرف غل            

مً  91-ام جكىولوجيا الخعليم في املذارس الجزائزيت في ظل جائحت كوفيذاشخخذ

 وجهت هظز أشاجذة الخعليم الثاهوي وهذا اهطالكا مً الدصاؤالث الخاليت:

ما مضخىي جفػيت اصخوداج جكاىسىحيا اسخػلي   ي اإلادارش الجسائريت  ي ظت حائحت  -

 م  وحةت ر ر أصاجلة اسخػلي  اس ارى  ؟ 19-وىليد

هت جىحد لروذ تاث  ةست ئيؾائيت بة  أصاجلة اسخػلي  اس ارى   ي اصخوداج  -

 ي فىغ مخاةس  19-جكاىسىحيا اسخػلي   ي اإلادارش الجسائريت  ي ظت حائحت وىليد

 الجرط)توىر،ئرار(؟ 

 هميت البحث: أ .2

  تهيئت اإلاخػل  و جدري ه غل  رمه اسخفاغت اسخكاىسىجي و ئخراحه ئي  مىاحةت

 تسورياث  ي غؾر اسخكاىسىحيا غاس  الاسك

   اسىعي بأهميت جىظيل اسخكاىسىحيا  ي غمليت اسخػلي  و اسخػل 

  جرلؼ مضخىي أ غ اسخلميل م  حراغ جحضة  رىغيت اسخػل  باسخكاىسىحيا 

  اسىعي بقرورة اسخػلي  الاسكتسونل خاؽت مؼ الخضائر استي خلفتها حائحت

  19-وىليد
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 19-قليد   ي فىغ مىاحةت حائحت وىليدحػخبس وىصيلت بد لت سلخػلي  اسخ  

  حضليه اسقىغ غل  أهميت ج ىي  ألاصاجلة سلػمت غل  اصخوداج اسخكاىسىحيا

  ي اسػمليت اسخػليميت    

    هذف البحث: .3

 مضخىي جفػيت اصخوداج جكاىسىحيا اسخػلي   ي اإلادارش الجسائريت  ي  اسخػرف

 اس ارى  م  وحةت ر ر أصاجلة اسخػلي   19-ظت حائحت وىليد

  اسكغل غل  وحى  لروذ تاث  ةست ئيؾائيت بة  أصاجلة اسخػلي  اس ارى   ي

 ي  19-اصخوداج جكاىسىحيا اسخػلي   ي اإلادارش الجسائريت  ي ظت حائحت وىليد

 فىغ مخاةس الجرط)توىر،ئرار( 

  جحذًذ مصطلحاث البحث   4

 جكىولوجيا الخعليم: 9.4  

 خقمنها مجال جكاىسىحيا اسخػلي   ي ئؽالح مونه منهجي سخىظيل اإلا ىراث استي  

اسا   اسخػليميت غ  مري  اسخحليت  اسخؾمي    اسخنىير   ؤلا ارة  اسخقىي  يهدف ئي  

م  جحقي   اسخػليمتجحضة  وجحد ث أصاسيب اسخػلي  و اسخػل  سلخالب غل  اإلاغكالث 

 (18  2217 )خايػ مخػت اسخػل    حلب الارد اه  جقليت وقذ اسخػل  و جىلةس اإلاػلىماث

وحػرف ئحرائيا  ي  راصداا هي مجمىغت اسىصائت و اسبسامك اإلاضخودمت سلمريلت             

 اس ارىيت م  مرف ألاصاجلة وزيا ة أ ائها ألاوا  مي 

 وجقاش م  خالل اسدرحاث استي  خحؾت غليها ألاصاجلة غل  الاصخميا  اإلاؾم  سلدراصت 

 املذارس الجزائزيت: 2.4

و  ؤلاصالميتلك اإلاإصضاث استي يضخمد ر امةا استسبى  م ا ئه م  اسقي  اسػربيت و هي ج 

حػمت غل  جاميت اسنفت و اإلاىام  و ئغدا ه سلػمت و ال ياة و اكدضاب اإلاػارف و 

 الاصخجابت سلخنلػاث اسغػ يت سلػداست الاحخماغيت  
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 :91-جائحت كوفيذ  3.4

ؾيايت ما غرف بفةسوش وىرورا اإلاضخجد  وهى   ظةر  ي مد ات  ىها  اس2219مؼ نها ت  

ما أ ي ئي  أزمت رديجت صرغت اردغاره و ارخقال غدواه ئي  حميؼ ص ا  اإلاػمىرة ييث أ  

ألازمت هي غ ارة غ  رقنت جحىل و ياست مخىجرة سالرخقال  وهي وفؼ أو لتسة يرحت و 

 ياست ئي  أخري خنةسة وياست جنىريت  حدر ليها ارفؾاج يػل  الارخقال ال خمي م  

جخجل  ألاغراـ اإلارفيت لجائحت وىرورا  ي ال مى و ؤلارهاذ و اسضػال الجاف و 

آلاةج ييث  رخقت هلا اسفةسوش ئي  ألالرا  غ  مري  اسرتات اإلاخنا ر م  اإلارض ى أزااغ 

 ( 4  2222اسضػال أو غ  مري  اإلاؾالحت      )بىللجت 

 أشاجذة الخعليم الثاهوي: 4.4

  اسل   يغرلى  غل  جدريط مىا  اسخػلي  اس ارى  اسػاج م ت مىا  اسلااث و ه  اإلادرصى 

اسريافياث واسفةز اغ و اسػلىج و اسخاريخ و اسػلىج ؤلاصالميت و وت مىا  اسخػلي  اسػاج مةما 

وا  اسخوؾؿ أو اإلاضخىي اس ارى  و مريلت اسخػلي  اس ارى  جأحل نػد اسخػلي  ؤلاكمايي و 

 ( 22  2227زالزت صاىاث جرخهي باحخياز عةا ة اس  اسىريا )للىح مدة اسدراصت ليها 

 دراشاث الصابلت:. 5    

(  هدلذ ئي  مػرلت آراغ نػك مػلمي مدارش وواست 2223 راصت اسػما رة) 9.5      

اساىر اسدوسيت،ألار   يىل أهميت اصخوداج اسخقاياث اسخػليميت ومػرلت ما اتا وا  

 ي اسخدريط و اإلاإهت اسػلمي و اإلاريلت استي  درش ليها إلاخاةساث الجرط والخبسة 

اإلاػل ،اإلاػلمت أزر  ي آراغ اإلاػلمة  رحى أهميت اصخوداج اسخقاياث  ي اسخدريط ج ىرذ 

( مدرصت ابخدائيت و اغدا  ت وم  خالل 24( مػلما و مػلمت يػملى   ي)151اسػيات م )

واإلاإهت اسػلمي سيط سةا جأزةس  ي  اسخحليت الايؾائل ج ة  أ  كال م  الخبسة و اسخوؾؿ

 رحت اصخوداج اإلاػلمة  و اإلاػلماث سلخقاياث  ي اسخدريط بوالف اإلاريلت استي  خ  

جدريضةا وكغفذ غ  مجمىغت م  اسؾػىباث استي جىاحه اإلاػلمة  غاد اصخوداج 

لر اسدضةيالث اسخقاياث اسخػليميت  ي اسخدريط م ت غدج وحى  غرف مجةسة و غدج جىا
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 وغدج جىالر ؤلام اراث اإلادرصيت استي حضاغد غل  اصخوداج اسخقاياث زمت  ي اإلادرصتاسال 

 (36 2215اسخػليميت و كثسة اغدا  اسنل ت  اخت اسارف اسؾفيت  )ابدضاج أيمد مه 

اإلاىا  و ألاحةسة  (  هدلذ ئي  مػرلت مدي جىالر 2224 راصت عػ ا ) 2.5       

يت اسخدريضيت ئفالت ئي  مػرلت اججاه اإلاػلمة   ومدي اصخودامةا  ي اسػملاسخػليميت

رحىها و اإلاػىقاث استي حػتـس اصخودامةا نغ ت لػال  ي اسخدريط  ج ى  مجخمؼ 

( صاىاث بمدارش اسخػلي  ألاصاس ي باإلاد ريت اسػامت 1،4اسدراصت م  ال لقت ألاوي )

( مػلمت ج  52 )سلتسبيت واسخػلي  إلاانقت اس اهرة  وج ىرذ اسػيات م  اإلاػلماث و غد ه

( مدارش اخخةسوا بنريقت مقؾى ة و أعارث اساخائك ئي  6اخخياره  نغ ت غغىائل و)

غدج جىالر ئغدا  واليت م  ألاحةسة و اإلاىا  واسبسامك اسخػليميت  ي اإلادارش ألاصاصيت   

وغدج مػرلت اإلاػلماث بكيفيت حغايت ألاحةسة اسخػليميت مؼ غدج امالغة  غل  آخر 

ال د  ت  ي ميدا  جكاىسىحيا اسخػلي  ئفالت ئي  غدج مالئمت ألابريت و اإلاضخجداث 

 (38-37اسقاغاث اسدراصيت ةصخوداج اسخقاياث  ي اسخػلي  )رفط اإلارحؼ اسضاب  

 :إلاطار الىظزي . 6        

 جكىولوجيا الخعليم  9.6      

س ىرة اسػلميت و حػريل جكاىسىحيا اسخػلي   هى مؾنلح يد ث ظةر رديجت ا 6 1 1       

 غادما أمل  اسػاس  لية  هلا الاص  غليه  1922اسخكاىسىحيت استي بدأث غاج 

وقد جنىر مفةىج جقاياث اسخػلي   ي اسػاس  اسػربل ول  قابت مؾنلح جكاىسىحيا         

 اسخػلي  اسل  عاع اصخودامه  ي اسػاس  اساربل 

اح  ر امل سخؾمي  اسػمليت اسخػليميت وقد غرلذ اسيىنض ى جكاىسىحيا اسخػلي  بأنها  م -

و جافيلها و جقىيمةا ولةا ج ػا ألهداف محد ة رانػت م  رخائك ألابحار  ي مجال اسخػلي  

و ؤلاجؾال اسمغر  مضخودمت اإلاىار  اسمغريت وغةس اسمغريت م  أحت ئكدضاب اسخػلي  

 مسيدا م  اسفػاسيت 
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مليت ؤلالا ة م  اإلاػرلت اسػلميت و مرائ  وحػرف أ قا جكاىسىحيا اسخػلي  بأنها غ        

اس حث  ي جونيه ويداث اسا اج استسبى  و جافيلها و جقىيمةا وت غل  ئرفرا  وك ت 

مخ امت نػالقاجه اإلادغابكت ناـر جحقي  صلىك مػة  م  اإلاخػل  مضخػيات  ي تسك 

 ب ت م  ؤلانضا  و آلاست 

 مكوهاث مجال جكىولوجيا الخعليم: 2.9.6        

ئ  استسكي دددت اسػملياجيدددت سخكاىسىحيدددا اسخػلدددي   باددداغا غلددد  مجمىغدددت مددد  اسخػريفدددداث          

استددي أعددررا ئسيهددا صددابقا وغةسهددا  جدددلػاا ئيدد  الاغخقددا  بؾددػىبت جحد ددد آسيدداث اعددخاال هددلا 

اإلاجال  نػني بلسك يركيت اإلايدا  و نغامه  ييث  قر بده ك ةدس مد  اس داي ة  و اإلاا مداث 

جددددددددددددددال م ددددددددددددددت حمػيددددددددددددددت الاجؾدددددددددددددداةث استسبىيددددددددددددددت و اسخكاىسىحيددددددددددددددا  ددددددددددددددي اسىة دددددددددددددداث اإلاةخمددددددددددددددت باإلا

(  اإلاا مددددت اإلاػخمددددد جهددددا  ددددي مجددددال جكاىسىحيددددا اسخػلددددي   واإلاىوددددت ئسيهددددا مةدددداج AECTاإلاخحدددددة)

اس حث و اسخنىير  وم  خالل جؾىر حمػيت الاجؾاةث استسبىيت سخكاىسىحيا اسخػلي  لا  

م دددددددددددددددددددددددت  دددددددددددددددددددددددي اسخؾدددددددددددددددددددددددمي  اإلاجدددددددددددددددددددددددال  دغددددددددددددددددددددددد ت مددددددددددددددددددددددد  خمدددددددددددددددددددددددط م ىرددددددددددددددددددددددداث أصاصددددددددددددددددددددددديت  جخ

  اسخنىير الاصخوداج ؤلا ارة واسخقىي   ربسزها غل  اساحى اسخايي 

ي  ولقا سخؾىر حمػيت الاجؾاةث ( م ىراث مجال جقاياث اسخػل1اسغ ت رق )      

 ( AECTاسخكاىسىحيت ألامريكيت )و 
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قت باسخمػ   ي مقامة  هله اإلا ىراث رجد أ  اسػالقت الجامػت بينهما هي غال      

 ج امت و جفاغت و جأزةس و جأزر غل  اإلاضخىية  اسا ر  واسخن يقل 

وحةا  خة  أصاصيخة  مخ املخة   جم ال  مجال جكاىسىحيا اسخػلي  يػخمد غل   غام

سػملت وايدة هما  اسا ريت واسخن ي   لالجارب اسا ر   خم ت  ي اإلاقمى  اإلاػر ي أو 

خػلي  ؤلانضانل مما جقدمه اسػلىج اإلاوخلفت ألارفيت و الخلفيت اإلاػرليت استي ج ني اس

واسػلىج استسبىيت والاجؾال  غل  الاحخماع  اسةادصت  اسريافياث  اسػلىج ؤلا اريت 

واسخن يقيت وغةسها  ييث يغات ميدا  اسخكاىسىحيا مىقػا اصتساجيجيا يياما ع ت 

اىسىحيا اسخػلي  يلقت ةبد منها  ي اعخاال هله اسػلىج   وت غل  عاولخه و مريقخه  لخك

بااغ مػر ي اصخفا  م  وت اسػلىج وع ت  ي ألاخةس بااغا مػرليا غلميا خاؽا به سيمخلك 

عرغيت اسػل  اسقائ  بلاجه  ييث سه م ا ئه و حػليماجه و ر رياجه الخاؽت نػملياث 

 ( 312 -329 2217اسخػلي  و مؾا ر اسخػل   )خايػ 

 شماث جكىولوجيا الخعليم: 3.9.6       

جمخاز جكاىسىحيا اسخػلي  بأنها غايت بالخبساث  وسةا قيمت و لاغليت  ي نػك         

اإلاىافيؼ استي جحخاج ئي  خبساث و مػلىماث ئفاليت  أ  أنها جمخاز بمةزاث غد دة كما 

 ( 2225( و غ د اسحي)2226أعةس ئسيها  ي اسكيالنل)

و بلسك  امى سديه  اسخػل  خل  بيئت مخفاغلت و مخػاورت بة  اسنل ت أرفضة   -     

 اسخػاونل 

جونل ال ىاحس الجاراليت و اسضياصيت و اسػرقيت  ألامر اسل  يضاغد غل  لخح -     

 خياراث حػلي  واصػت  

 اسخػامت مؼ آةف م  اإلاىاقؼ اسخػليميت -    

 ئم اريت ج ا ل ال ىار واساقاظ  -     

 حػلي  أغدا  ك ةسة  ي وقذ قؾةس  -    
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اصخوداج اسػد د م  مضاغداث اسخػلي  و اسىصائت اسخػليميت و استي قد ة جخىالر  -     

 سدي اسػد د م  اإلاخػلمة  م  اسىصائت اسضمػيت واس ؾريت 

 حػد مؾا ر اإلاػرلت رديجت الاجؾال بمىاقؼ موخلفت غل  ألارتسرذ  -     

 صةىست و صرغت جحد ث اإلاحخىي اإلاػر ي  -     

 ج اإلاةاراث اسخكاىسىحيت جحضة  اصخودا -     

 جحضة  و جنىير مةاراث الامالع و اس حث  -     

  غ  الابخ ار و ؤلابداع سلمخػلمة  و ئم اريت الاصخػارت بالخبساغ اساا ري   -     

 عيوب جكىولوجيا الخعليم: - 4.9.6       

لي  أ قا سةا كما سخكاىسىحيا اسخػلي  مةزاث ئ جابيت يضخفا  منها  ي مجال اسخػ        

غيىب جحد م  اصخودامةا أييارا لخخم ت أه  اسػيىب  ي فال اسخػامت بة  اإلاػل  

واسناسب و الاهخماج بالجارب اإلاػر ي واسغػىر باإلالت و الارهاذ رديجت ةصخوداج هله 

اسىصائت اسخكاىسىحيت  وفػل اسخىاؽت مؼ آلاخري  وكثسة ألاغنال و أكثس اسقائمة  غل  

 اىسىحيا اسخػلي  ه  جقاية  و ة  رحػى  ئي  موخؾة  جربىية  غمت وصائت جك

باإلفالت ئي  الخىف م  اختساذ الخؾىؽيت و صريت اإلاػلىماث  ي يال جؾمي          

اخخ اراث خاؽت  وغدج وحى  مخانػت م  ق ت هله اسغرواث اإلااخجت سخدريب اإلاػلمة  و 

هلا اإلاجال )ابدضاج أيمد  ؤلا ارية  سإلمالع غل  آخر اسخنىراث اسخقايت  ي

 (27-26 2215مه 

وشائل جكىولوجيا الخعليم وجفعيلها في املذارس الجزائزيت  في ظل  5.9.6        

 مواجهت جائحت كوروها:

 ىاحه ألاصاجلة  ي حميؼ أرحاغ اسػاس  غامت والجسائر خاؽت جحد ا حد دا  خم ت        

استي س   خ  جااوسةا  ي اسضات اسدراصيت  ي كيفيت اصخئااف اسدراصت و جدارك اسدروش 

اإلاافيت وكلا اإلادة اسنىيلت استي ارقنؼ ليها اسخالميل غ  مقاغد اسدراصت وت هله جسيد 

م  اإلاغكالث اإلادرصيت استي صيىاحةةا ألاصاجلة مؼ اسخالميل خالل هله اسضات اسدراصيت 
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سكتسونل أ  اصخوداج الجد دة وهلا ما حػت اإلاا ىمت استسبىيت جلجأ ئي  اسخػلي  الا

 جكاىسىحيا اسخػلي   ي اسػمليت اسخػليميت خاؽت باسرض ت سخالميل اس  اسىريا  

رغ  أ  هلا الامتزاج بة  جكاىسىحيا الاجؾال و اإلاػلىماث و غاس  استسبيت وا  مخػامال      

جه   ي اسدول اساربيت ئة أ  اسػد د م  اسدول اسػربيت س  حػمت جه   لاسىصائت 

كاىسىحيت ال د  ت هي بم ابت أصاسيب جدريضيت مخنىرة جقىج غل  اصخوداج آسياث اسخ

الاجؾال ال د  ت م  ياصب آيي و ع  اث ووصائه و آسياث بحث ومكخ اث ئسكتسوريت 

 وكلسك بىاباث ارتسرذ صىاغ وا  غ  نػد أو  ي اسفؾت اسدراس ي 

 للبحث: إلاجزاءاث امليذاهيت. 7       

اصخودج اإلاالي اسىؽفل اسخحليلي اسل   دااصب مؼ هدف  راشت:مىهج الذ 7 1     

اسدراصت اإلاخم ت  ي اسخػرف غل  جفػيت اصخوداج جكاىسىحيا اسخػلي   ي ظت حائحت 

م  وحةت ر ر أصاجلة اسخػلي  اس ارى  ويقؾد باإلاالي اسىؽفل اسخحليلي هى  19-وىليد

ىحى ة مخايت سلدراصت و اسل   دااول  راصت أيدار و ظىاهر و ممارصاث قائمت وم

أ   خفاغت مػةا  اسقياش كما هي   و  جدخت اس ايث  ي مجرياتها و يضخنيؼ اس ايث

 (41 1997) ئيضا  ألاغا   ليؾفةا و  حللةا

 حذود الذراشت:-2.7      

  ال دو  اإلا اريت  جمذ اسدراصت غل  مضخىي مىاقؼ اسخىاؽت الاحخماعي 

 (  2222أوث 22-أوث12ال دو  اسسماريت  جمذ اسدراصت باسفتسة اإلامخدة ما بة) 

أصخات و  32عملذ أصاجلة اسخػلي  اس ارى  وقد بلغ غد ه   عيىت الذراشت: - 3.7    

قد ركسث اسدراصت غل  حميؼ أصاجلة اسخػلي  اس ارى   و  اصخثااغ بمػنى وت أصاجلة 

 ي  اإلاىا  اإلاقررة  ي اإلانهاج اسدراس 

قامذ اس اي خا   ي اسدراصت ال اسيت بخن ي  الاصخميا  أدواث الذراشت:  - 4.7      

 كأ اة لجمؼ اس ياراث 
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ألا اة استي اصخػملتها اس اي خا  سقياش اصخوداج  وصف الاشخبيان: 9.4.7        

 م  وحةت ر ر أصاجلة 19-جكاىسىحيا اسخػلي   ي اإلادارش الجسائريت  ي ظت حائحت وىليد

اسخػلي  اس ارى   ي هلا اس حث  هي اصخميا  نػاىا "اصخوداج جكاىسىحيا اسخػلي   ي ظت 

بادا  وجصحح 22م  وحةت ر ر أصاجلة اسخػلي  اس ارى "   خ ى  م  19-حائحت وىليد

ئحاباث اإلافحىؽة  فم  زالزت بدائت هي  ة جاال ؽفرا  قليال وجاال  رحت وايدة  

وجاال زالر  رحاث  وباسخايي جتساوح  رحت وت مفحىؼ  مخىصنا وجاال  رحخة   ك ةسا

والارجفاع  ي اسدرحت يػني ارجفاع اصخوداج جكاىسىحيا اسخػلي   ي . 62ر ريا بة  ؽفر و

 م  وحةت ر ر أصاجلة اسخػلي  اس ارى    19-اإلادارش الجسائريت  ي ظت حائحت وىليد

 الخصائص الصیكومتریت لالشخبيان:  2.4.7      

قامذ اس اي ت م  اسخأكد م  ؽدذ و ز اث ألا اة  ي اس يئت   الصذق والثباث    -  

 32اإلاحليت و تسك بخن ي  الاصخميا  غل  غيات م  أصاجلة اسخػلي  اس ارى  قدر غد ه  

 أصخاتا  

ألحت اسخأكد م  ؽدذ الاصخميا  ج  يضاب اسؾدذ اسخميةز  و  الصذق: 7 4 2 1

 الجدول اسخايي  ىضح تسك 

 
ول راليظ أ  هااك لرذ بة  اإلاخىصه ال ضابل سلنرف ألاغل  و اسل  م  خالل الجد

( وماه نضخرخك بأ  اسفرذ 52 16( واإلاخىصه ال ضابل سلنرف ألا نى واسل  بلغ )62 7بلغ)

سؾالح اسنرف ألا نى ت  اإلاخىصه ال ضابل ألاكبس  وهلا ما جإكده قيمت )ث( استي بلاذ 

 اإلاقياش  خمخؼ باسؾدذ وهى  قيط ما وفؼ ألحله   بمػنى أ ( وهي قيمت  است ئيؾائيا74 5)
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 الثباث: 2.2.4.7

 ألفا كزوهباخ: أوة 

 (: ًوضح ثباث الاشخبيان بطزيلت ألفا كزوهباخ2جذول )

 ألفا كزوهباخ عذد العباراث الاشخبيان

اشخخذام جكىولوجيا الخعليم في املذارس 

مً وجهت هظز  91-الجزائزيت في ظل جائحت كوفيذ

 الخعليم الثاهوي أشاجذة 

21 2 72 

 الخجزئت الىصفيت -ثاهيا 

 (: ًوضح ثباث الاشخبيان بطزيلت الخجزئت الىصفيت3جذول )

 الخجزئت الىصفيت عذد العباراث الاشخبيان

اسخػلددي   ددي اإلادددارش الجسائريددت  اشــخخذام جكىولوجيــا

مدددد  وحةددددت ر ددددر أصدددداجلة  19- ددددي ظددددت حائحددددت وىليددددد

 اسخػلي  اس ارى  

21 2 78 

 عزض هخائج الذراشاث في طوء الفزطياث: - 5.7     

 عزض هخائج الفزطيت ألاولى: - 9.5.7     

سدراصت مضخىي جفػيت اصخوداج جكاىسىحيا اسخػلي   ي اإلادارش الجسائريت  ي ظت        

 م  وحةت ر ر أصاجلة اسخػلي  اس ارى   خ  يضاب ما  لي  19-حائحت وىليد

 مرجفؼ (     –مخىصه  –جحد د اإلاجاةث )ماوفك  -

 ال د ألا نى    –ال د ألاغل                                  

 غد  اإلاجاةث                                        

 اس د ت ألاقت وز (×) غد  اس اى   -اس د ت ألاكبس وز (×أ    )غد  اس اى                     

 غد  اإلاجاةث                                               

 يػني    

 15    

 و غليه  خ  جقضي  اإلاجاةث كخايي  15مىل اسفئت أو اإلاجال هى  

 [ مرجفؼ حدا62-45[ مرجفؼ   ]45-32] مخىصه    ]32-15] ماوفك    ] 15 -0] 
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 و بحضاب اإلاخىصه ال ضابل سل اى  ك ت رجد 

 وشط الحصابي للبىود(: ًوضح حصاب املخ4جذول )    

 إلاهحزاف املعياري  املخوشط الحصابي العيىت الاشخبيان

مضخىي جفػيت اصخوداج جكاىسىحيا 

اسخػلي   ي اإلادارش الجسائريت  ي ظت 

م  وحةت ر ر  19-حائحت وىليد

 أصاجلة اسخػلي  اس ارى  

32 15 42 3 33 

] ما 45-15ي سلمجال ] (  رخم42 15( لاإلاخىصه ال ضابل)4م  خالل الجدول)         

م  وحةت  19-مضخىي جفػيت اصخوداج جكاىسىحيا اسخػلي   ي ظت حائحت وىليد يػني أ 

 ر ر أصاجلة اسخػلي  اس ارى  مخىصه 

 عزض هخائج الفزطيت الثاهيت: -2.5.7       

جىحد لروذ بة  سدراصت اسفروذ بة  ألام اغ  ي اسؾالبت اسافضيت  ي فىغ مخاةس        

)توىر، ئرار(  ج  اصخوداج اخخ ار )ث( سػيرخة  مضخقلخة  سدراصت اسفروذ  الجرط 

 ووارذ اساخائك واسخايي 
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وهي غةس  است أ  ة  65 2( خطح   قيمذ )ث( حضاو  5م  خالل الجدول )         

جىحد لروذ تاث  ةست ئيؾائيت بة  أصاجلة اسخػلي  اس ارى   ي اصخوداج جكاىسىحيا 

 ي فىغ مخاةس  19-دارش الجسائريت  ي ظت حائحت وىليداسخػلي   ي اإلا

 الجرط)توىر،ئرار( وباسخايي اسفرفيت غةس محققت 

 مىاكشت الىخائج في طوء إلاطار الىظزي و الذراشاث الصابلت:  6.7  

 :( ج ة  أ  مضخىي 4م  خالل رخائك الجدول رق ) مىاكشت الفزطيت ألاولى

م  وحةت ر ر أصاجلة  19-ظت حائحت وىليد جفػيت اصخوداج جكاىسىحيا اسخػلي   ي

 اسخػلي  اس ارى  مخىصه وباسخايي اسفرفيت محققت 

( واإلاغكالث استي خلفتها ليما 19- رحؼ تسك ئي  انػ اصاث هله الجائحت)وىليد       

 وؿ قناع اسخػلي  لقد وحد أ  يؾر اسخالميل  ي اسخػلي  بؾىرجه اسخقليد ت  و  

لي  مخ امت يػخمد غل  اسخكاىسىحياث أو ما يضمى بخكاىسىحيا الارفخاح ئي  جأصيط حػ

اسخػلي  استي ارج نذ باسػد د م  اإلاؾنل اث م ت اسخػلي  الاسكتسونل أو اسخػلي  غبس 

اسغ  اث أو اسخدريط غبس اسغ  اث  بحيث جقىج بخىلةس لرؼ اسخػلي  سلخالميل صىاغ غ  

رورا اإلاضخجد اسل  عت ال ركت  ي نػد أو اسؾل خاؽت مؼ ألازمت اسص يت سفةسوش وى 

اسػاس  بأصره ما حػت ألاصاجلة  ي موخلل أرحاغ اسػاس  و م  بينه  الجسائر  ي مىاحةت 

جخم ت  ي كيفيت جلقة  اسدروش سلخالميل بت و يتى كيفيت ئحراغ الامخحاراث سخقيي  ما 

حت اسىقا ت حػلمه اسخالميل نػد اسخحىل رحى اصخوداج جكاىسىحيا اسخػلي  و هلا م  أ

واسخ اغد الاحخماعي  سلا رجد أ  لكرة جفػيت جكاىسىحيا اسخػلي   ي مدارصاا الجسائريت 

أؽ حذ لكرة مريب جها م  مرف أصاجلجاا سك    قى جن يقةا سيحخاج ئي  حةى  

مخقالرة م  أحت جىلةس ؤلام اراث صىاغ اسمغريت م  خالل ج ىي  ألاصاجلة ليما  وؿ 

 كاىسىحيت  وكلا ؤلام اراث اإلاا  ت اإلاخم لت  ي ال ىاصيباصخوداج اسىصائت اسخ

واسغ  اث واسىصائه و اإلاكخ اث الاسكتسوريت و بىاباث الارتسرذ  أل  مدارصاا غةس مسو ة 

(  هدلذ 2224بم ت هله اسخجةةزاث اسخػليميت اإلاخنىرة وهلا ما أكدجه  راصت عػ ا )

يت ومدي اصخودامةا  ي اسػمليت اسخدريضيت ئي  مػرلت مدي جىالر اإلاىا  و ألاحةسة اسخػليم
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ئفالت ئي  مػرلت اججاه اإلاػلمة  رحىها و اإلاػىقاث استي حػتـس اصخودامةا نغ ت لػال 

صاىاث بمدارش اسخػلي   (1،4 ي اسخدريط  ج ى  مجخمؼ اسدراصت م  ال لقت ألاوي )

اسػيات م  اإلاػلماث و  وج ىرذ هرةألاصاس ي باإلاد ريت اسػامت سلتسبيت واسخػلي  إلاانقت اس ا

مدارش اخخةسوا بنريقت (6مت ج  اخخياره  نغ ت غغىائل و)( مػل52غد ه )

مقؾى ة و أعارث اساخائك ئي  غدج جىالر ئغدا  واليت م  ألاحةسة و اإلاىا  واسبسامك 

اسخػليميت  ي اإلادارش ألاصاصيت   وغدج مػرلت اإلاػلماث بكيفيت حغايت ألاحةسة 

الغة  غل  آخر اإلاضخجداث ال د  ت  ي ميدا  جكاىسىحيا اسخػلي  اسخػليميت مؼ غدج ام

 ئفالت ئي  غدج مالئمت ألابريت و اسقاغاث اسدراصيت ةصخوداج اسخقاياث  ي اسخػلي  

  :مىاكشت الفزطيت الفزعيت الثاهيت 

( ج ة  أره ة جىحد لروذ تاث  ةست ئيؾائيت بة  5م  خالل رخائك الجدول رق )        

اسخػلي  اس ارى   ي اصخوداج جكاىسىحيا اسخػلي   ي اإلادارش الجسائريت  ي ظت  أصاجلة

  ي فىغ مخاةس الجرط)توىر،ئرار( وباسخايي اسفرفيت غةس محققت  19-حائحت وىليد

وررحؼ تسك ئي  أول ألاص اب وهى ؤلايضاش بحج  اإلاغ لت استي صخىاحه              

اسل   صيجدو  ؽػىبت  ي اصخدراك اسخالميل  اإلاإصضاث استسبىيت وجحد دا ألاصاجلة

سلدروش  ي موخلل اإلاىا  اسدراصيت  ئت ةبد م  جقاغل مجةى اث وت م  اسخالميل 

وألاصاجلة  وسػت جىظيل جكاىسىحيا اسخػلي   ي اإلادارش الجسائريت غامت و ي اس ارىياث 

 ت استي جحخاج بحضب ما حاغث به  راصداا سلخوفيل م  غبغ اسخدريط باسنريقت اسخقليد

سلىقذ والجةد غكط جىظيل اسخكاىسىحيا استي حضخودج مرذ جدريط يد  ت جىلر الجةد 

و اسىقذ وهلا ما حاغ به جرازاا اسا ر  ليما  وؿ ممةزاث أو صماث جكاىسىحيا اسخػلي  

استي جقىج غل  خل  بيئت مخفاغلت و مخػاورت بة  اسخالميل أرفضة  جونل ال ىاحس 

و جنىير مةاراث الامالع و اس حث وغةسها م  اإلاسا ا استي اجف  غليها  الجاراليت جحضة 

أصاجلة و أصخاتاث اسخػلي  اس ارى  ناك اسا ر غ  م يػت حرط ألاصخات وهلا ما أكدجه 

(  هدلذ ئي  مػرلت آراغ نػك مػلمي مدارش وواست اساىر 2223 راصت اسػما رة)

اسخػليميت ومػرلت ما ئتا وا  إلاخاةساث اسدوسيت،ألار   يىل أهميت اصخوداج اسخقاياث 

الجرط والخبسة  ي اسخدريط و اإلاإهت اسػلمي و اإلاريلت استي  درش ليها اإلاػل ،اإلاػلمت أزر  ي 
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( مػلما و 151آراغ اإلاػلمة  رحى أهميت اصخوداج اسخقاياث  ي اسخدريط ج ىرذ اسػيات م )

الل اسخحليت ؤلايؾائل ج ة  أ  ( مدرصت ابخدائيت و ئغدا  ت وم  خ24مػلمت يػملى   ي)

كال م  الخبسة و اسخوؾؿ واإلاإهت اسػلمي سيط سةا جأزةس  ي  رحت اصخوداج اإلاػلمة  و 

اإلاػلماث سلخقاياث  ي اسخدريط بوالف اإلاريلت استي  خ  جدريضةا وكغفذ غ  مجمىغت م  

ط م ت غدج اسؾػىباث استي جىاحه اإلاػلمة  غاد اصخوداج اسخقاياث اسخػليميت  ي اسخدري

وحى  غرف مجةسة و غدج جىالر اسدضةيالث اسالزمت  ي اإلادرصت  وغدج جىالر ؤلام اراث 

اإلادرصيت استي حضاغد غل  اصخوداج اسخقاياث اسخػليميت و كثسة أغدا  اسنل ت  اخت 

 اسارف اسؾفيت  

 خاجمت:

 جفػيت اصخوداج " ومجمت اسقىل و ئحابت غل  اسدضاؤل اسرئيس ي سلدراصت       

م  وحةت ر ر أصاجلة  19-جكاىسىحيا اسخػلي   ي اإلادارش الجسائريت  ي ظت حائحت وىليد

" رقىل أره اصخوداج اسخكاىسىحيا  ي اسخػلي  أؽ ح فرورة يخميت اسخػلي  اس ارى  

إلاضا رة اسخنىر م  حةت و م  حةت أخري  مك  سلمػل  أ  يضخػة  جها  ي جحضة  مرذ 

ميل  وي قى هلا مرهىرا بقدرة اإلاػل  غل  اسخونيه اسلول جقد   اإلاىا  اسخػليميت سلخال 

ةصخودامه بحيث جؾ ح حسغا مخؾال و مخ امال مؼ بقيت ألانغنت استي  لجأ ئسيها 

استي جخنلب 19 -سخحقي  أهداله استسبىيت  كما برزث أهميتها أكثس مؼ ظةىر حائحت وىليد

اسيىميت و اسدراصت و اإلاةايت  جىلةس وصائت حػليميت أكثس سدضةيت أ اغ وظائل ال ياة

 مضخق ال  

 املزاجع:كائمت 

 أوال الكخب:      

( من ػددددددددت التربوي)عىاصــــــــز،أمىاتج أأدواج  البحــــــــث( 1997ئيضددددددددا  خليددددددددت ألاغددددددددا  )  1

 غسة -2اسررخيس ي ل

 



 ط.د/ شلطاوي أشماء    د/دليلت بذران   د/ وردة بزويض
 

224 

 

 ثاهيا:الزشائل العلميت:     

مصخوى إدراك مذًزي املذارس ألاشاشيت (  2215ئبدضاج أيمدمه أبى ةبيؼ) .2

ت ألهميت جكىولوجيا الخعليم و عالكخ  بمصخوى جوظيف املعلمين لذ، الخاص

ملكرة -الخكىولوجيا مً وجهت هظز املغلمين في محافظت العاصمت عمان

وليت اسػلىج استسبىيت قض  ؤلا ارة و اإلاااهي حامػت -سايت  رحت اإلااحضخةس

 اسغرذ ألاوصه 

في الجامعاث جكىولوجيا حعليم اللغت العزبيت  ( 2217خايػ اسضػيد)  3

دراشت وصفيت جحليليت في الوشائل و الخلىياث املعخمذة في –الجزائزيت 

 ملكرة سايت عةا ة  كخىراه غلىج وليت اسلات وألا ب اسػربل الخعليم

  1واسفاى  قض  اسلات وألا ب اسػربل حامػت باجات

مواصفاث أشاجذة الخعليم الثاهوي مً وجهت هظز (  2227للىح أيمد)  4

 ملكرة راشت ملارهت بين الجيض والخخصص و املصخوى الخعليميد-الخالميذ

سايت عةا ة اإلااحضخةس  ي غلىج استسبيت وليت اسػلىج الاحخماغيت قض  غل  

 اسافط وغلىج استسبيت حامػت وهرا  

 ثالثا:امللاالث:

دور الزفا، الىفس ي في جذعيم الحصاهت الىفصيت  ( 2222بىللجت غياث) .5

اإلاجلت اسدوسيت سلدراصاث استسبىيت   91-كوفيذوالجصذًت ملواجهت وباء 

  12اسػد  اإلاركس اسد مقرامل اسػربل أإلااريا برسة   ضيت اسافو 


