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ة من وجهة نظر تالميذ المرحلة االعداديّ  فعالّية استراتيجّية التعّلم البنائي واإللكتروني
 في مملكة البحَرْين

 وزارة التربية والتعليم، البحرين، د. جعفر محّمد أّيوب
 الملخص

الميذ م البنائي وااللكتروني من وجهة نظر تة التعلّ فعالّية استراتيجيّ هدفت الدراسة إلى استقصاء     
 . في مملكة البحَرينة المرحلة االعداديّ 

 االجابة عن أسئلة الدراسة، وهي على النحو اآلتي: سعت إلى و     
للتالميذ من وجهة  ةتنمية المهارات االجتماعيّ لكتروني في م البنائي واإلة التعلّ مدى فعالّية استراتيجيّ ما  -

 نظرهم؟
ذ من وجهة لكتروني في االهتمام بالجانب االنفعالي للتالميم البنائي واإلة التعلّ ما مدى فعالّية استراتيجيّ  -

 نظرهم؟
 رهم؟لكتروني في تحسين البيئة الصفّية من وجهة نظم البنائي واإلما مدى فعالّية استراتيجية التعلّ  -
م البنائي وااللكتروني في رفع مستوى تحصيل التالميذ من وجهة ة التعلّ ما مدى فعالّية استراتيجيّ  -

 نظرهم؟
( تلميًذا من 06تكّونت عّينة الدراسة من )أسئلة الدراسة اعتمدنا المنهج شبه التجريبي، إذ  عنولإلجابة 

باستعمال  المدمج يم اإللكترونالبنائي والتعلّ  مة التعلّ باستراتيجيّ  همة، تّم تدريسصفوف المرحلة اإلعداديّ 
 األنشطة اإللكترونّية والسبورة التفاعلّية.   

ف الدراسي م البنائي وااللكتروني في الصة التعلّ اعتماد المدرسين استراتيجيّ أن إلى راسة لت الدّ وتوّص     
المهارات االجتماعّية واالنفعالّية وتحسين البيئة الصفّية ومستوى التحصيل الدراسي  ساهم في تطوير

  .للتالميذ
في الميدان  المدمج االلكترونيالتعّلم و  الفاعل م البنائيع باستعمال التعلّ التوسّ بضرورة  الباحث اقترحو     

تواجه  ة التحّديات والصعوبات التيدراسوفتح آفاق جديدة نحو ، ة والجامعةالتربوي في المرحلة الثانويّ 
  . في المدارس المدمج م االلكترونيالتعلّ و م البنائي التعلّ  تطبيق

 التعلم البنائي، التعلم اإللكتروني استراتيجّية : ةالكلمات االفتتاحيّ 
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 مصطلحات الّدراسة
ع تكرار األساسي التي يتوقّ الدراسة  المفاهيم المّتصلة بموضوعهي ة يّ مصطلحات الّدراسالمقصود بال

اعتمادها في فصول الّدراسة، كما يتوّقع فهم نتائج الّدراسة على معرفة حدود دالالت كّل مفهوم من تلك 
 المفاهيم. ويمكن عرض المصطلحات على النحو اآلتي:

تقديم محتوى تعليمي )إلكتروني( عبر الوسائط المعتمدة على التكنولوجيا ووسائل  التعّلم اإللكتروني:
اإلتصال الحديثة إلى المتعّلم بشكل يتيح له إمكانّية التفاعل النشط مع المحتوى ومع المعّلم ومع أقرانه 

يجّية ا، هو إسترات. ونعني بالتعّلم اإللكتروني في دراستن(1)سواء أكان ذلك بصورة متزامنة أم غير متزامنة
ائط الحاسوبّية والوس والسبورة التفاعلّية، تعّلم تعتمد على استعمال الحاسوب، وجهاز العرض التفاعلي،

ّقق تعّلمّية تفاعلّية نشطة متمركزة حول المتعّلم، ومصّممة بشكل يؤّدي إلى تح-المختلفة في بيئة تعليمّية
 أهداف المنهاج الدراسي.   

( يتحّكم بها المعّلم شعععععععععععععععورًيا ويقوم بتو يفها في  Techniques: هي تقنّيات ) ّلمإستتتتتتتتتتراتيجّية التع
 . (2)عمومّيات التعّلم والحفظ والتذّكر والتفكير وحّل المشكالت ومعالجة المعلومات

ونعني بإستراتيجّيات التعّلم في دراستنا، هي مجموعة متجانسة ومتتابعة من الخطوات التي يمكن للمعّلم 
ها إلى طرائق تدريس وأسععععععاليب ومهارات تدريسععععععّية تتالءم مع ّصععععععائ  المتعّلم، وطبيعة المقرر ترجمت

 الّدراسي واإلمكانّيات المتاحة وذلك لتحقيق هدف أو مجموعة من األهداف التعليمّية المحّددة.
عليم، ولكنه تيعني أّن المتعّلم ليس سلبيًّا أو صفحة بيضاء يقتصر دوره على تلّقي الالتعّلم البنائي: 

ي تعّلم يبنم. ونعني به في دراستنا أّن ال(3)إيجابي نشط ومفّكر يبحث عن المعلومات، ويبني تعّلمه بنفسه
دة ، يبنيها بنفسه من ّالل تفاعله مع المادة التعليمّية ومصادر التعّلم المتعدّ تلقاهاالمفاهيم العلمّية وال ي

 جريها المتعلم أثناء المناقشة والحوار في الصف الدراسي. وبحثه وعن طريق العملّيات العقلّية التي ي

هي طريقة يكون فيها دور المعّلم رئيسيًّا ومسيطًرا على العملّية التعليمّية  طريقة التدريس التقليدّية:
، ونعني بها (4)التعّلمّية، كطريقة المحاضرة، والشرح، والقص ، والوصف، والعرض التوضيحي، وغيرها

 بالطريقة السائدة في التعليم بحيث يكون فيها المعّلم محور العملّية التعليمّية التعّلمّية، فيقّدمفي الدراسة 
محتوى موضوعات مادة العلوم عن طريق االلقاء والشرح اللفظي في أغلب وقت الحصة الدراسّية ، 

 ويقتصر دور المتعّلم على االستماع واالستجابة لبعض األسئلة والمشاركة الطفيفة

                                                 
 .77ص، تدريس العلوم إستراتيجيّاتالبنائية و النّظرّية محمود زيتون، شعاي )1(

)4( .22, p3, No. 3,Vol. 4004 -Learning .-E-"Blended learning: Let's get beyond the hype". -Driscoll (M.). 

، التدريس الفّعالعفت مصطفى الطناوي، ؛  722،صتعليم العلوم للجميععبد هللا محمد ّطابية،  ؛20، صم،نمحمود زيتون،  شعاي )3(
 .43ص،تكنولوجيا التعليم والتعّلممحمد عطية ّميس،  ؛181ص

 .142، صطرائق التدريس العاّمة( عادل أبو العز سالمة، 4(
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 مقدمة الدراسة
كثرت الّدراسععات التربوّية حول إسععتراتيجّيات التعّلم وعالقتها بتحسععين النتاجات التعليمّية لدى التالميذ،   

وانتخاب أكثر اإلسعععععععععععععتراتيجّيات فاعلّية. وانتشعععععععععععععرت األبحاّ التي تحوم حول آلّية عملّية التعليم والتعّلم 
ات قلّية التي تحدّ داّل عقل المتعّلم، وتعرف بالّنظريّ ، وتهتّم بالعملّيات العاالسععععععععتقصععععععععاءالمبني على 

 المعرفّية ومنها الّنظرّية البنائّية.  

تمثل قف انماذج التعّلم البنائي المعتمدة على الفلسعععععععععععععفة البنائّية تقوم على أسعععععععععععععاس مواجهة التالميذ بمو 
من لمفاوضعععععععة اإلجتماعّية، و من ّالل إثارة التفكير وا ايحاولون إيجاد حلول له ة واقعّية حقيقي ةمشعععععععكل

ل التالميععذ إلى المعععارف والحقععائق  (1)ّالل البحععث والتنقيععب، ولعععّل الهععدف من ذلععك هو أن يتوصععععععععععععععععّ
 .من ّالل التفاوض والمناقشة واالنخراط في الحوار مع اآلّرين بأنفسهم العملّيةوالمهارات 

وليس هنععان نموذج واحععد للتعّلم البنععائي ونّنمععا نمععاذج متعععّددة يطرحهععا األدب التربوي. من أهّم النمععاذج  
تغيير نصععععععععععععوص والتعّلم ب، باالسععععععععععععتكشععععععععععععافالتعّلم التعّلم بدورات التعّلم، و التعّلمّية البنائّية وأبرزها هي: 

  (2). المفاهيم، الخرائط المفاهيمّية، والتعّلم بأسلوب حل المشكالت

ترتكز التطبيقات البنائّية على نشععععععاط المتعّلم؛ ألّنه العنصععععععر الفاعل في عملّية التعّلم، وبتفاعله         
، حيث يتفاوضععععع يمكن الوصعععععول إلى بناء المعرفة بنفسعععععه، غير أّن ذلك ال يتّم إاّل في سعععععياق إجتماعي

   (3)المهام.يشارن أقرانه تبادل اآلراء واألفكار وصواًل إلى اتفاق على حل 

والمطبق لها  للمعلومةوبالتالي فإّن دور المتعّلم تبًعا لنماذج التعّلم البنائّية هو دور المكتشعععععععععععععف         
والمناقشععععة والتجريب والتوصععععل الى اسععععتنتاج من ّالل ممارسععععة التفكير مع اقرانه في مجموعات التعلم 

لما يكتسعععبه من ّبرات عن طريق تطبيقه ، وهو باحث عن إيجاد معنى وعالقة اتفكري واكتسعععاب مهار 
لمهام التعّلم. أّما دور المعّلم فهو المنّظم لبيئة التعّلم بحيث يشععععععععععععععّجع على االنفتاح العقلي، وديمقراطّية 
التعبير عن الرأي ونصععععدار القرارات، وهو مصععععدر احتياطي للمعلومات إن لزم األمر، ونموذج يكتسععععب 

                                                 

 .202، التدريس: نماذج وتطبيقاتمحمد السيد علي الكسباني،  )1(
؛ السيد عبد المولى أبو ّطوة، وآّرون، 266، صالّنظرّية البنائية وإستراتيجّيات تدريس العلوم زيتون، محمودعايش  (2)

 .202، صالتدريس: نماذج وتطبيقات؛ محمد السيد علي الكسباني، 116، صالتعّلم اإللكتروني الرقمي
 .126، صالتعّلم اإللكتروني الرقمي( السيد عبد المولى أبو ّطوة، وآّرون، 3)
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األدوات التعليمّية مثل: األجهزة والبرامج والمواد المطلوبة إلنجاز مهام  منه التالميذ الخبرة، ويوّفر لهم
    (1)التعليم، بالتعاون مع التالميذ ومشاركتهم في إدارة التعّلم وتقويمه.

وعليه، فإّن التطبيقات التربوّية المسعععععععععتندة إلى البنائّية يجب أن تصعععععععععاة األهداف فيها بصعععععععععورة         
دة، وتصععاة محتويات التعّلم في صععورة مهام أو مشععكالت صععفّية ذات صععلة بحياة أغراض تعليمّية محدّ 

عي تدريس تواجه التالميذ بمشععععكلة حقيقية أو بموقف واق اسععععتراتيجياتالتالميذ وواقعهم، وأن تعتمد على 
  يحاولون إيجاد الحلول لها من ّالل البحث والتجريب، ومن ّالل المفاوضات االجتماعية.

 االشكالّية
التعّلمّية في -توّجهت األنظار في األوساط التربوّية والتعليمّية، محلًيا وعالمًيا، إلى دور العملّية التعليمّية

اتهم العلمّية العملّية مهار  تفجير طاقات التالميذ، وقدراتهم العقلّية، وتنميةتوفير بيئة فيزيائية مشععععععععععععّوقة، و 
ةاالتجاهات والميول اإليجابّية منها؛ لك وتعزيز  ونها دوافع لسععععععلوكّياتهم وموّجهات لهم في الحياة، ّاصععععععّ

حسععععععععععب، إّنما ف يفرغها في ورقة االمتحان نهاية السععععععععععنةالتالميذ المعلومات و  يحفظوأنه لم يعد كافًيا أن 
ادة منها تدفعهم لإلفومهارات اجتماعّية  ينبغي أن تكّون لديهم اتجاهات وميول علمّية إيجابّية نحوها،

 في الحياة. 
ة لتقويم التحصععععععععععععععيععل التربوي )التي  ةرير العععالميععّ االتقعع تأشعععععععععععععععار   (،IEAتشععععععععععععععرف عليععه الرابطععة الععدوليععّ
ن مفي مادتي العلوم والرياضعععععيات مسعععععتويات تحصعععععيل تالميذ البحرين أن  (،2612) (TIMSS)لنتائج

  و 2663( TIMSS( دولة مشاركة طّبقت الّدراسة على الصف الثاني اإلعدادي  لعععععععععععععع)25بين تالميذ )
(TIMSS )2662 ( وTIMSS )2611 (وTIMSS )2612  ،في مسعععععتوى ( 22في المرتبة ) كانت

( دولة 11وعلى الصعععععععععععععععيد العربي كان ترتيب البحرين الثاني من بين )( دولة. 25من بين )منخفض 
ركة جميع تالميذ الدول العربّية المشعععععاترتيب مسعععععتوى التحصعععععيل لدى عربّية بمسعععععتوى منخفض؛ أي أن 

 .ستوى تحصيل دراسي منخفض في مادتي العلوم والرياضياتفي مكانت 
ل إلى أن هنان ترابًطا طردًيا بين ميل التالميذ إلى دراسععععععععععة المادة وتحصععععععععععيلهم كما   أن التقرير توصععععععععععّ

ا %08الدراسعععععي. إذ أشعععععار التقرير إلى أّن أكثر من نصعععععف التالميذ ) ( حصعععععلوا على معّدل أعلى اياسععععً
 لدراسععّيةا ، وانخفض معّدل التحصععيل لدى من تكون درجة ميلهم للمادةالدراسععّيةالمادة بمتغّير ميلهم إلى 

 (.  %14) تقريًبا دراسة المادة(، وقّل بوضوح في تحصيل التالميذ الذين ال يميلون إلى %18متوسطة )
إضافة لذلك، فقد كشف مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي في      

عن تدني ترتيب أغلب الدول العربية في مجال جودة التعليم، إذ حصععععععععععدت  2612/2610افوس لعام د

                                                 

 . 126، صتعليم العلوم للجميع( عبدهللا ّطايبة، 1)
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البحرين أما ا، المرتبة الثالثة فكانت لفلندو المرتبة األولى في العالم سعععععنغافورة، والمرتبة الثانية سعععععويسعععععرا، 
والتعلم. والجدير  دولة شعععععععاركت في مؤشعععععععر جودة عمليتي التعليم 146( من بين 33كانت في المرتبة )

بالذكر ان المؤشععر اعتبر بعض الدول العربية ّارج تصععنيم المؤشععر ذلك انها تفتقد إلى ابسععط معايير 
         جودة عمليتي التعليم والتعلم. 

األمر الذي يعني أّن الواقع التعليمي التعّلمي ونوعّيته، كما يبدو، يشير إلى تدّن نسبي في       
راسي واتجاهات التالميذ ذات الصلة بالبيئة الفيزيائية لمحيط التعّلم والمهارات مستوى التحصيل الدّ 

 العملّية التعليمّية لدى التالميذ والجانب االنفعالي له. 
قهم له. ويلزم تشععوّ و  للتعّلمب التالميذ ا يشععير إلى ضععرورة االهتمام باسععتراتيجّيات تعّلم فّعالة ترغّ كم      

ا مضععععنية لالهتمام بإسععععتراتيجّيات تعلم فّعالة تواكب التطور التكنولوجي تتوافر فيهذلك بذل جهود كبيرة و 
التعّلمّية في -؛ لالرتقاء بالعملّية التعليمّيةالتعّلمعناصععععععععر الجذب والتشععععععععويق للتالميذ وتنمية ميولهم نحو 

 البحرين لتكون في مصاف الدول المتقّدمة.
مهارات البيئة الفيزيائية لمحيط التعّلم وتطوير التحسعععععين و  إّن العالقة بين االتجاهات نحو التعّلم        

من جهة دريس إسععتراتيجّية التالعملّية التعليمّية لدى التالميذ وتنمية الجانب االنفعالي من جهة، وتطوير 
الذي تؤديه هذه العالقة في العملّية  من الموضععععععععععععععوعات المهّمة والجديرة بالبحث للدور الفّعالأّرى، 
ة الواقعية ويلبي لحياتيودورها الراسخ بتوفير تعلم فاعل مشوق يصمد امام المواقف االتعّلمّية، -التعليمّية

 لتعلملوترغيععب التالميععذ تخضععععععععععععععع الخبرات المتعّلقععة بععالمعرفععة لعوامععل النسععععععععععععععيععان. حععاجيععات التلميععذ. ال 
 وتشويقهم. 

العة تواكعب التطور التكنولوجيتمعاد ، اعيلزم ذلعك       تعلم وتعدمج وسعععععععععععععععائط ال إسععععععععععععععتراتيجيعّات تعلم فععّ
؛ لالرتقاء لتعلماتتوافر فيها عناصععععععععر الجذب والتشععععععععويق للتالميذ وتنمية ميولهم نحو االلكتروني، بحيث 
اف الدول لتكون في مصعععععععععععععع بالخصععععععععععععععوص البحرينالوطن العربي وفي التعّلمّية في -بالعملّية التعليمّية

 المتقّدمة.
المتعارضة ة األدبي اآلراءالمعلومات حول واقع التعليم والنتائج العالمية لمستوى التعليم و إزاء تلك       

بنائي وااللكتروني فعالّية استراتيجّية التعّلم ال، يوّلد قضّية إشكالّية تتمثل في الكشف عن التعليمحول مأزق 
 المرحلة االعدادّية في مملكة البحَرين.  من وجهة نظر تالميذ

 أسئلة الدراسة 
 أسئلة الدراسة على النحو اآلتي:يمكننا طرح      
ما مدى فعالّية استراتيجّية التعّلم البنائي واإللكتروني في تنمية المهارات االجتماعّية للتالميذ من وجهة  -

 نظرهم؟
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ن وجهة ي واإللكتروني في االهتمام بالجانب االنفعالي للتالميذ مما مدى فعالّية استراتيجّية التعّلم البنائ -
 نظرهم؟

 ما مدى فعالّية استراتيجية التعّلم البنائي واإللكتروني في تحسين البيئة الصفّية من وجهة نظرهم؟ -
ما مدى فعالّية استراتيجّية التعّلم البنائي وااللكتروني في رفع مستوى تحصيل التالميذ من وجهة  -

 نظرهم؟
 

 الهدف من الّدراسة
إّن الهدف الرئيس من الدراسة هو استقصاء فعالّية استراتيجّية التعّلم البنائي وااللكتروني من وجهة      

نظر تالميذ المرحلة االعدادّية في مملكة البحَرين، باالعتماد على المنهج شبه التجريبي واستعمال اداة 
ن مدى فعالية للكشف ع ؛عينة الدراسةاالستبانة بعد تطبيق استراتيجية التعلم البنائي وااللكتروني ل

نفعالي للتالميذ االهتمام بالجانب االالتعلم البنائي وااللكتروني في تنمية المهارات االجتماعية و استراتيجية 
 .رفع مستوى تحصيل التالميذ من وجهة نظرهمو تحسين البيئة الصفّية و 
 

 أهمّية الّدراسة
تماشى ت فاعلة لحدّو التعّلمتكمن أهمّية الدراسة في المشاركة العلمّية الجدّية بالبحث عن طرائق       

 بالنظريات التعلم الحديثة لتمارس عمليًا في المواقفتكنولوجيا التعليم  تدمجمع متطلبات العصر، و 
بنائي؛ بغرض تروني بالتعلم الالتعليمية في المدارس باستراتيجية مبدعة تعمل على تهجين التعلم االلك

ويجعل التعليم أكثر مرونة وتشويقا ونفادة، تجذب التالميذ نحو رفع التحصيل الدراسي لدى التالميذ 
 .زيائيةوتحّسن بيئة التعلم الفي قدراتهم المعرفّيةمهاراتهم االجتماعية و  العملّية التعليمّية، وتنّمي

ّية التعليم والتعّلم، ومحاولة عملّية ليست نظرّية مجّردة؛ وهي رؤية فلسفّية طموحة نحو عمل        
و استراتيجّيات في الواقع الميداني، وتفتح آفاق نحبالتعلم البنائي  التعّلم اإللكترونيتهجين لتجّسد فكرة 

 تعّلم معاصرة تواكب التطّور العالمي في تكنولوجيا التعليم. 
مية طوير نماذج تدريسّية أو إستراتيجّيات تعّلم تساعد في تنفي تهذه الدراسة  تسهم نتائجربما         

اجات التالميذ في حاإللكتروني، وتقديم إستراتيجّية تعّلم تنسجم مع البنائي  اتجاهات التالميذ نحو التعّلم
 .  الواقع الحياتي
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 حدود الّدراسة
 تتحّدد الّدراسة على الحدود اآلتية:

الّدراسة على عّينة من تالميذ الصف األّول اإلعدادي بمدرسة الخليل  الحدود المكانّية : اقتصرت -1
 .2610/2612بن أحمد اإلعدادّية للبنين في مملكة البحرين ّالل العام الدراسي 

لكتروني فعالّية استراتيجّية التعّلم البنائي واالالحدود الموضوعّية : اقتصرت الّدراسة على استقصاء  -2
اللغة )بعض موضوعات المواد األساسّية فيالمرحلة االعدادّية في مملكة البحَرين، من وجهة نظر تالميذ 

لسنة  ،الثانيللصف األّول اإلعدادي، الجزء  ة، المقّرر العربية، اللغة االنجليزية، علوم، رياضيات(
، لدى تالميذ الصف األّول اإلعدادي في مدرسة الخليل بن أحمد اإلعدادّية للبنين 2610/26102

االهتمام مدى فعاليتها في تنمية المهارات االجتماعية و مملكة البحَرين مقارنة بالطريقة التقليدّية، ومعرفة ب
 بالجانب االنفعالي للتالميذ وتحسين البيئة الصفّية ورفع مستوى تحصيل التالميذ من وجهة التالميذ.

 .2610/2612لعام الّدراسي االحدود الزمانّية :  اقتصرت الّدراسة في  -3
 وتفسير نتائج الّدراسة في حدود المكان والزمان، ومجموعة الّدراسة.

 
 منهجّية الّدراسة 

اعتمدنا على المنهج شبه التجريبي لدراسة أثر المتغّير المستقل )التعّلم البنائي وااللكتروني( في         
حسين بالجانب االنفعالي للتالميذ وتتنمية المهارات االجتماعية واالهتمام المتغّيرات التابعة للّدراسة )

 . يجيب عليها الطالب( بواسطة استبانة البيئة الصفّية ورفع مستوى تحصيل التالميذ
فالمنهج شبه التجريبي هو أفضل إستراتيجّية لمعالجة موضوع الّدراسة؛ ذلك ألّن العينّية في هذه         

، التعلم باستراتيجية التعلم البنائي وااللكتروني مجموعة الّدراسة محدودة وتقوم على مجموعتين، وهي:
ة المهارات تنميأّما المتغّيرات التابعة فهي:  .، وتمّثل المتغّير المستقلومجموعة التعليم التقليدي

  .االجتماعية، واالهتمام بالجانب االنفعالي، وتحسين البيئة الصفّية، ورفع مستوى التحصيل الدراسي
 

 أداة الدراسة 
أما أداة الّدراسة الستقصاء فعالّية استراتيجّية التعّلم البنائي وااللكتروني من وجهة نظر تالميذ       

المرحلة االعدادّية في مملكة البحَرين، اعتمدنا أداة االستبانة، لقياس مدى تنمية المهارات االجتماعية، 
 التحصيل الدراسي. واالهتمام بالجانب االنفعالي، وتحسين البيئة الصفّية، ورفع مستوى 
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في دراسة ( 2611)منذر& وآّرون، ها الباحثون أعددنا استبانة معتمدين على استبانة استعمل      
مع تطويعها واّتصارها لتتناسب مع  1"فاعلية تطبيق استراتيجيات التدريس من وجهة نظر الطلبة"

ا . عرضناهللمتغيرات المراد اياسها( فقرة شاملة عن مجاالت متعّددة 26لتقتصر على ) موضوع بحثنا،
لقياس موضوع الدراسة وكذلك على مجموعة من المحّكمين الخبراء للتأّكد من صيغتها ومالءمتها 

عامل البحرينّية، ثم تجريبها على عينّية ّارج الّدراسة، وحساب مالتعليمية لعمر التالميذ والبيئة مالءمتها 
 (.SPSSكل فقرة بواسطة )ثبات كرونباخ ألفا، ومعامل التمييز ل

أما محاور االستبانة فإنها مبنّية وفًقا لتساؤالت الدراسة إلى أربعة محاور، لمعرفة مدى فعالّية استراتيجّية 
التعّلم البنائي وااللكتروني من وجهة نظر تالميذ المرحلة االعدادّية في مملكة البحَرين. كما يوضحها 

 ( :1الجدول اآلتي )
 توزيع بنود االستبانة على األبعاد الرئيسة للبحث 

 العبارات محاور البحث الرقم
 2-1 مدى فعالّية استراتيجّية التعّلم البنائي وااللكتروني في تنمية المهارات االجتماعية 1
 16-0 مدى فعالّية استراتيجّية التعّلم البنائي وااللكتروني في االهتمام بالجانب االنفعالي 2
 12-11 مدى فعالّية استراتيجّية التعّلم البنائي وااللكتروني في تحسين البية الصفّية 3
 26-10 مدى فعالّية استراتيجّية التعّلم البنائي وااللكتروني في رفع مستوى التحصيل الدراسي 4

 
 الدراسات السابقة 

عليها، على وجه اإلجمال، مضمون ويمكن أن نعرض أهّم المصادر والمراجع، أو الدراسات التي اعتمدنا 
 كل منها ومدى فائدتها في بناء البحث، من األقدم إلى األحدّ، على النحو اآلتي:

1-1- Dwyer & Lopez, Simulations in the learning cycle : aces study involving 

" exploring the nardoo" , Paper in National Education Coputing Conference 

Proceedings,2291227, pp234. 
، وهدفت إلى تصميم دروس تعليمّية تعتمد على المحاكاة 2661دراسة أعّدها دوير ولوبز، عام         

المحوسبة في مراحل دورة التعّلم، لموضوع النهر كنظام بيئي، اقتصرت في الدروس األولى على اعتماد 
يب التالميذ على اإلستراتيجّيات الجديدة، ثم استعملت بعد ذلك في المحاكاة في مرحلة االستكشاف لتدر 

المراحل جميعها، وتضّمنت إشران التالميذ في استعمال برمجّية محوسبة تعتمد على تكامل المحاكاة 
(Simulation( ودورات التعّلم، تّم تطويرها في إطار بنائي. واشترن في الّدراسة )تلميًذا من تالميذ 14 )

 ( تلميًذا من تالميذ المرحل األساسّية. 12ة المتوّسطة والعليا، و)المرحل

                                                 
تشرين األول ، 27، ع(العراق)ا الفتحمجلة تطبيق إستراتيجيات التدريس من وجهة نظر الطلبة"، فاعلية منذر عبد الكريم، وآخرون " (4)

 .244-322، ص4011
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استفدنا من نتائج الّدراسة التي أ هرت أّن اعتماد المحاكاة بإرشاد مخّطط له يؤدي إلى تحسين         
في تحصيل التالميذ، كما كشفت عن إمكانّية اعتماد المحاكاة في تطبيق المفاهيم الجديدة في سياقات 

 ة في المرحلة الثالثة من مراحل دورة التعّلم. جديد
أثر التدريس بمساعّدة الحاسوب في تعّلم المفاهيم العلمّية لدى تلميذات الصف  البقالي )زينب(، -1-2

، رسالة ماجستير هدفت إلى معرفة أثر استعمال الحاسوب في مساعّدة  2664، الثالث االبتدائي
العلمّية عند تدريس وحدة " الماء في حياتنا " في مادة العلوم في مدارس التلميذات على تعّلم المفاهيم 

البحرين االبتدائّية. وقد اعتمدت الباحثة المنهج التجريبي من ّالل مجموعتين دراسيتين: مجموعة تجريبّية 
 اتّم تعليمها بمساعّدة الحاسوب بهدف تحسين مستوى التالميذ الّدراسي، ومجموعة ضابطة تّم تعليمه

( تلميذه من تلميذات الصف 40بالطريقة التقليدّية القائمة على العرض والشرح، وشملت عينّية الّدراسة )
الثالث االبتدائي في مدارس البحرين الحكومّية. وقد استفدنا من نتائج الّدراسة التي أشارت إلى زيادة 

لتحصيلي ة الحاسوب في االّتبار امتوّسط تحصيل تلميذات المجموعة التجريبّية الالتي تعّلمن بمساعدّ 
عن متوسط تحصيل تلميذات المجموعة الضابطة. كما استفدنا منها في المقاربة الميدانّية لتطبيق التعّلم 

 اإللكتروني واياس أثره في التحصيل الّدراسي.
1-3-Langlois, Julie Elaine, The impact of computer-based concept mapping 

on nursing students' learning approach, academic self-efficacy, knowledge 

gains and satisfaction with learning technique, Queen's University at Kingston 

(Canada), 4002 , 27 pages; AAT MR13122. 
، واستهدفت تعّرف أثر الخرائط 2662ولي إلين، عام اطروحة دكتوراه أعّدها انجلوس وج         

المفاهيمّية المحوسبة في منهج تعّلم التمريض، والكفاءة األكادّيمية الذاتّية، والتحصيل الّدراسي، ومدى 
الرضا بتقنّية التعّلم لطالب التمريض. ورّكزت بشكل ّاص على تقييم فاعلّية تقنّية الخرائط المفاهيمّية 

السبورة الذكّية )نظام الكمبيوتر التفاعلي( بالمقارنة مع تقنّية الباوربوينت التقليدّية المحوسبة في 
(Traditional PowerPoint .) 

وقد التحق بالّدراسة من طالب التمريض ستة وأربعون طالبا من السنة الرابعة بكالوريوس في         
عدّية كة في االستبانات واالمتحانات القبلّية والبدورة الرعاية الحرجة اّتيرت عشوائًيا، وتطّوعوا للمشار 

للدراسة. وأجاب جميع الطالب عن أسئلة االستبانات القبلّية للكفاءة الذاتّية، وتعّلم المنهج، واالّتبار 
 التحصيلي، اّتيار من متعّدد، على المفاهيم العلمّية لأللم واإلجهاد، والمعلومات الديموغرافّية. 

الّدراسة حلقة دراسّية لمدة ساعتين حول األلم واإلجهاد باستعمال الباوربوينت التقليدي  ثم قّدمت        
(Traditional PowerPoint( للمجموعة الضابطة )The Experimental Group وباعتماد ،)

 The( للمجموعة التجريبّية )Computer Concept Mappingالخرائط المفاهيمّية المحوسبة )
Control Group) وبعدها أجاب الطالب عن االستبانات البعدّية حول الرضا، والكفاءة الذاتّية، وتعّلم ،
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المنهاج، وكذلك االّتبار التحصيلي البعدي. واستفدنا من نتائج الّدراسة التي توّصلت إلى عدم وجود 
سبورة الذكّية لفروق داّلة إحصائًيا بين نتائج المجموعة التي درست بالخرائط المفاهيمية المحوسبة في ا

 والمجموعة التي درست بالنمط التقليدي. 
1-4- Gregory, Shawn Kevin, M.S., Lived experience of primary teachers 

using interactive whiteboards in their classroom, Oklahoma State University, 

4002 , 72 pages; AAT 1222222. 
، استهدفت تعّرف ّبرة معلمي المدارس 2665جريجوري وشاون كيفن، عام اطروحة دكتوراه أعّدها 

( في الفصول الّدراسية. ودراسة Interactive Whiteboardاالبتدائّية باستعمعععال السبورة التفاعلّية )
تغّير أساليب المعّلمين التربوّية باستعمال التكنولوجيا في الفصول الّدراسّية، والكشف عن مدى تطّور 

 مهارات المعّلمين في استعمال السبورة التفاعلّية.
وقد أجرت هذه الّدراسة التحقيق في  اهرة استعمال السبورة التفاعلّية لمعلمي الفصول الّدراسية االبتدائّية 
 باستعمال أداة المالحظة والمقابلة مع ثالثة معلمين يستعملون السبورة التفاعلّية في ممارساتهم التعليمّية. 

واستفدنا من نتائج الّدراسة التي كشفت أّن السبورة التفاعلّية ساعدت على ّلق لحظات قابلة         
للتعليم، وتلقائّية التعليم، والتعاون اإليجابي مع المجتمع المحلي، وتوفير وقت المعّلم. كما طّورت من 

والمعّلمين  لتعاون بين المجتمع المحليمهارة المعّلمين التلقائّية في استعمال السبورة التفاعلّية. كما أّن ا
 زاد من كفاءتهم الذاتّية ومعرفتهم باستعمال السبورة التفاعلّية.  

بريكيت)محمد بن سالم(،  "فاعلية وحدات تعليمية قائمة على نموذج التعلم البنائي في تنمية   -1-2
. وهي دراسة هدفت إلى 2665مهارات النحو لدى تالميذ الصف االول ثانوي واتجاهاتهم نحوها" ، 

التعلم البنائي في تنمية المهارات النحوية لدى تالميذ الصف االول الثانوي والكشف  أثرالتعرف على 
ار وقد اعتمد الباحث المنهج شبه التجريبي واستخدم اداة االّتب ة.حويّ نعن اتجاهاتهم نحو تعلم المهارات ال

 ( تلميًذا من المجموعتين. 04)التحصيلي القبلي والبعدي وتكونت العينة من 
وقد استفدنا من هذه الدراسة بما توصلت إليه من وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات 

 . ةالتحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبية التي طبقت التعلم البنائي لدراسة المهارات النحويّ 
فاعلّية تطبيق إستراتيجيات التدريس من وجهة نظر  عبد الكريم )منذر(، وآّرون، -1-0

دراسة هدفت استقصاء فعالّية تطبيق استراتيجيات التدريس في مادة العلوم والرياضيات  ،2611،الطلبة
وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الدراسة الصباحية، –من وجهة نظر الطلبة للمرحلة الثالثة 

بنًدا لقياس تنمية المهارات االجتماعية وتحسن البيئة الصفية والتحصيل  (46من ّالل استبانة تتضمن )
 ( طالًبا .06وشملت العينة ) ،الدراسي وعملية التفكير واالدارة الصفية واالنفعاالت النفسية 
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وقد استفدنا من نتائج الدراسة التي اشارت إلى أن التدريس باستراتيجيات التدريس ساهم في تحسين البيئة 
فية وتطوير معظم العوامل واالتجاهات التي تم اياسها في االستبانة وهي: تنمية المهارات االجتماعية الص

 وتحسن البيئة الصفية والتحصيل الدراسي وعملية التفكير واالدارة الصفية واالنفعاالت النفسية.
سي في مقرر فاعلّية استخدام التعّلم المدمج على التحصيل الدرا الحسن )عصام ادريس(، -1-0

 ،األحياء لدى طالب الصف الثاني بالمدارس الثانوية الخاصة بمحلّية أم درمان واتجاهاتهم نحوه
، دراسة هدفت إلى معرفة أثر استعمال التعلم المدمج في تحصيل طالب الثاني في المدارس  2612

التجريبي من  الباحث المنهج الثانوية وتحديد اتجاهاتهم نحو تقنية التعلم المدمج في التدريس. وقد اعتمد
ّالل مجموعتين دراسيتين : مجموعة تجريبّية تّم تعليمها بالتعلم المدمج بهدف تحسين مستوى التالميذ 
الّدراسي، ومجموعة ضابطة تّم تعليمها بالطريقة التقليدّية القائمة على العرض والشرح، وشملت عينّية 

نتائج الّدراسة التي أشارت إلى زيادة متوّسط تحصيل التالميذ ( تلميًذا. وقد استفدنا من  21الّدراسة ) 
في المجموعة التجريبّية الذين تعلموا بالتعلم المدمج عن متوسط تحصيل التالميذ في المجموعة الضابطة. 

 كما استفدنا منها في المقاربة الميدانّية لتطبيق استبانة االتجاهات نحو التعلم المدمج.
 

 اجراءات الدراسة 
 مّرت هذه الدراسة باجراءات متسلسلة وهي على النحو اآلتي:

تّم اّتيار مدرسة الخليل بن أحمد االعدادية للبنين باعتبارها المدرسة األكثر مالءمة لتطبيق      
لرقمي في والعارض ا، الّدراسة، من حيث جاهزّية المرافق التعليمّية )مختبر العلوم، والصف اإللكتروني

أو العارض الرقمي ( إذ إّن استعمال السّبورة التفاعلّية   Data show Interactiveسةكل صفوف المدر 
 Data فاعلية أوسبورة تيتطّلب وجود  المهجن بين التعلم االلكتروني والبنائيفي إستراتيجّية التعّلم 

show Interactive    علم تالوكمبيوتر محمول. باإلضافة إلى توافر كفاءة للمعلمين في استعمال
. وقد تّم اّتيار صّفيين دراسّيين عشوائّيا من صفوف األول االعدادي ) الصف السابع(، االلكتروني

( ومجموعة تجريبّية تدّرس باعتماد التعّلم 36لتكوين مجموعة ضابطة تدّرس بالطريقة التقليدّية )ن=
 (. 36)ن= االلكتروني والبنائي

 لثانياتطبيق الّدراسة في المدرسة للمجموعتين في المدة الزمنّية المحّددة مًعا،  في الفصل الدراسي       
. واستالم أدوات الدراسة من المعّلمين لتتم المعالجات اإلحصائية للبيانات واستخالص 2610/2612

 نتائج الّدراسة ومناقشتها. 
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 عرض النتائج ومناقشتها
 :الدراسة التي توّصلنا إليها من ّالل اإلجابة على أسئلة الدراسة  فيما يأتي عرض لنتائج

السؤال األول: ما مدى فعالّية استراتيجّية التعّلم البنائي واإللكتروني في تنمية المهارات االجتماعّية 
 للتالميذ من وجهة نظرهم؟

( بين متوسطات درجات 6062األولى توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )للتحّقق من الفرضية 
تنمية المهارات االجتماعّية لدى تالميذ المجموعة التجريبّية الذين درسوا بالتعلم البنائي واإللكتروني 
ومتوسطات درجات تنمية المهارات االجتماعّية لدى تالميذ المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة 

 التقليدّية في االستبانة.  
لتنمية المهارات ( يوضح المتوّسطات الحسابّية 2( والجدول اآلتي رقم )t testار )تّم استعمال اّتب

 البعدّية بحسب إستراتيجّيات التعّلم.االجتماعّية 
 

 بحسب إستراتيجّيات التعّلم لتنمية المهارات االجتماعية( المتوّسطات 2الجدول )
 المعياري االنحراف  المتوّسط عدد التالميذ إستراتيجّيات التعّلم

 3043 16081  36 التقليدي

 2004 14008 36 التعلم البنائي وااللكتروني

من  البعدّية في المجموعتين كانتنمية المهارات االجتماعّية توّضح الّدراسة أّن أعلى متوّسط لدرجات 
المجموعة (، أّما 14052، إذ بلغ )كترونيلالبنائي واالنصيب المجموعة التجريبية، مجموعة التعّلم 

(، علًما بأن الدرجة 16026الضابطة، مجموعة التدريس التقليدي، فكان المتوّسط الحسابي للدرجات )
 (. 12) لمحورالعليا 

 
السؤال الثاني: ما مدى فعالّية استراتيجّية التعّلم البنائي واإللكتروني في االهتمام بالجانب االنفعالي 

 للتالميذ من وجهة نظرهم؟
 

( بين متوسطات درجات 6062الفرضية الثانية: توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )للتحّقق من 
االهتمام بالجانب النفعالي لدى تالميذ المجموعة التجريبّية الذين درسوا بالتعلم البنائي واإللكتروني 

ريقة سوا بالطومتوسطات درجات االهتمام بالجانب االنفعالي لدى تالميذ المجموعة الضابطة الذين در 
 التقليدّية في االستبانة.  
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( يوضح المتوّسطات الحسابّية لالهتمام بالجانب 3( والجدول اآلتي رقم )t testتّم استعمال اّتبار )
 االنفعالي البعدّية بحسب إستراتيجّيات التعّلم.

 
 بحسب إستراتيجّيات التعّلم لالهتمام بالجانب االنفعالي( المتوّسطات 1الجدول )

 االنحراف المعياري  المتوّسط عدد التالميذ إستراتيجّيات التعّلم

 1043 16035  36 التقليدي

 1004 13080 36 التعلم البنائي وااللكتروني

 
( بين متوسععععععععطات 6062يّتضععععععععح من ّالل الجدول  وجود فروق ذات داللة إحصععععععععائّية عند مسععععععععتوى )

ة الععذين درسععععععععععععععوا بععالتعلم البنععائي درجععات االهتمععام بععالجععانععب االنفعععالي لععدى تالميععذ  المجموعععة التجريبيععّ
وااللكتروني ومتوسععععععععععععطات درجات االهتمام بالجانب االنفعالي لدى تالميذ المجموعة الضععععععععععععابطة الذين 

 درسوا بالطريقة التقليدّية في االستبانة.
 

يئة الصفّية من وجهة لبما مدى فعالّية استراتيجية التعّلم البنائي واإللكتروني في تحسين ا -السؤال الثالث
 نظرهم؟

( بين متوسطات درجات 6062للتحّقق من الفرضية الثانية: توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )
تحسين البيئة الصفية لدى تالميذ المجموعة التجريبّية الذين درسوا بالتعلم البنائي واإللكتروني ومتوسطات 
درجات تحسين البيئة الصفية لدى تالميذ المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدّية في 

 االستبانة.  
( يوضح المتوّسطات الحسابّية لتحسين البيئة الصفية 4والجدول اآلتي رقم )( t testتّم استعمال اّتبار )

 البعدّية بحسب إستراتيجّيات التعّلم.
 

 بحسب إستراتيجّيات التعّلم لتحسين البيئة( المتوّسطات 1الجدول )
 االنحراف المعياري  المتوّسط عدد التالميذ إستراتيجّيات التعّلم

 2022 11036  36 التقليدي

 1012 14016 36 التعلم البنائي وااللكتروني
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( بين متوسطات درجات 6062يّتضح من ّالل الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )
تحسعععععععععين البيئة لدى تالميذ المجموعة التجريبّية الذين درسعععععععععوا بالتعلم البنائي وااللكتروني ومتوسعععععععععطات 

 وعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدّية في االستبانة.درجات تحسين البيئة لدى تالميذ المجم
 

 ما مدى فعالّية استراتيجّية التعّلم البنائي وااللكتروني في رفع مستوى تحصيل التالميذ من -السؤال الرابع
 وجهة نظرهم؟

( بين متوسطات درجات 6062للتحّقق من الفرضية الثانية: توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )
رفع مستوى تحصيل التالميذ لدى تالميذ المجموعة التجريبّية الذين درسوا بالتعلم البنائي واإللكتروني 
ومتوسطات درجات رفع مستوى تحصيل التالميذ لدى تالميذ المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة 

 التقليدّية في االستبانة.  
( يوضح المتوّسطات الحسابّية رفع مستوى تحصيل 2( والجدول اآلتي رقم )t testتّم استعمال اّتبار )

 التالميذ البعدّية بحسب إستراتيجّيات التعّلم.
 

 ( المتوّسطات لرفع التحصيل الدراسي بحسب إستراتيجّيات التعّلم2الجدول )
 االنحراف المعياري  المتوّسط عدد التالميذ إستراتيجّيات التعّلم

 1088 12022  36 التقليدي

 3018 13012 36 التعلم البنائي وااللكتروني

 
( بين متوسطات درجات 6062يّتضح من ّالل جدول  وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )

رفع التحصععععععععععععععيل الدراسععععععععععععععي لدى تالميذ المجموعة التجريبّية الذين درسععععععععععععععوا بالتعلم البنائي وااللكتروني 
التحصععععععيل الدراسععععععي لدى تالميذ المجموعة الضععععععابطة الذين درسععععععوا بالطريقة ومتوسععععععطات درجات رفع 
 التقليدّية في االستبانة.

عة بين المجمو  درجات االستبانة( يوضح نتائج اّتبار ) ت ( للفروق بين متوّسطات 0جدول رقم )
 الضابطة والتجريبّية

مجموع درجات 
 االستبانة البعدية

درجة  ايمة )ت( ريبّيةالمجموعة التج المجموعة الضابطة
 الحرية

مستوى 
 )ع(  )م(  )ع(  )م(  الداللة

 60666 36 28063 2010 22036 3035 46026 لكل المحاور
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( بين متوسطات درجات 6062يّتضح من ّالل جدول  وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )
 رونيبالتعلم البنائي وااللكتلدى تالميذ المجموعة التجريبّية الذين درسععععععععععععععوا  االسععععععععععععععتبانة لجميع المحاور

لدى تالميذ المجموعة الضعععععععابطة الذين درسعععععععوا بالطريقة  االسعععععععتبانة لكل المحاورومتوسعععععععطات درجات 
 ستبانة.االالتقليدّية في 

زداد ، أّي : أّنه تماستراتيجية التعلتبًعا الّتالف  محاور االستبانةدرجات هذا يعني ، أّن اّتالف 
دى التالميذ ل والجانب االنفعالي وتحسين البيئة التعليمية ورفع التحصيل الدراسيالمهارات االجتماعّية 

للمجموعة التجريبّية عما هي عليه لدى التالميذ للمجموعة  الذين درسوا بالتعلم البنائي وااللكتروني
بيئة الصفّية بالمثيرات والعناصر الجذاّبة تعمل على الضابطة، وهذا قد يكون متوقعًّا؛ إذ إّن غنى ال

تمرارّية ، وتثير انتباههم مّما يجعلهم يرغبون في اسالتعلم االلكترونيتشويق التالميذ للتعليم من ّالل 
تعّلم، الحو ن تواصلهم، فيعمل على تحسين مهاراتهم االجتماعيةزيد تتلك النوعّية من اإلثارة؛ ومن ثّم 

 بالتعلم البنائي ألنه يسمح للتفاوض االجتماعي بالتعلم التعاونيدراسة الال التلميذ على ويزيد من ااب
 .والمناقشة واتاحة الفرصة للمناقشة وابداء الرأي 

      
(، من حيث أثر البيئة الفيزيقّية للصف في مفهوم الذات 2663وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) السبيعي، 

المدرسة، التي توصلت إلى زيادة االتجاهات نحو المدرسة ايجابيًّا في البيئة  والتحصيل، واالتجاهات نحو
الفيزيقّية الغنّية عما هي عليه لدى التالميذ في البيئة الفيزيقّية العادّية. كما اتفقت مع دراسة جريجوري 

التي درست ّبرة معلمي المدارس االبتدائية (،  Gregory, Shawn Kevin , 2665وشاون كيفن  )
باستعمال السبورة التفاعلّية في الفصول الّدراسية، وتوصلت نتائج الّدراسة إلى أن السبورة التفاعلّية 
ساعدت على ّلق لحظات قابلة للتعليم، وتلقائية التعليم، والتعاون اإليجابي مع المجتمع المحلي، وكذلك 

( التي بحثت في فاعلّية برنامج حاسوبي تفاعلي متعّدد الوسائط 2612صري،اتفقت مع دراسة )غالية م
في تحصيل تالميذ الصف الثالث االساسي واتجاهاتهم، وتوّصلت إلى وجود فاعلّية للبرنامج التعليمي 

 التفاعلي المحوسب في اتجاهات التالميذ.
كما اتفقت نتائج دراستنا حول أثر التعّلم بالتكامل في اتجاهات التالميذ مع دراسة كّل من )الشمري 

( التي دّرست أثر اعتماد المدمج في تدريس مادة الجغرافيا على تحصيل التالميذ الثالث المتوّسط 2668
ا عند ميذ نحو الجغرافيفي محافظة حفر الباطن واتجاهاتهم نحوه، وتوّصلت إلى زيادة اتجاهات التال

أثر استعمال األنشطة اإللكترونّية في التعّلم  ( التي دّرست 2668تدريسهم بالدمج، ودراسة)الكندري، 
المدمج على التحصيل الّدراسي ورضا الطالب عن مقرر التربية البيئة في جامعة الكويت، وتوّصلت 

( التي 2616لتعّلم بالدمج، ودراسة ) بوحميد،إلى زيادة رضا الطالب عن مقّرر التربية البيئّية عند ا
دّرست أثر دمج األنشطة اإللكترونّية والسبورة الذكّية على التحصيل الّدراسي واالتجاه نحو التعّلم 
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اإللكتروني في مقّرر جامعي، وتوصلت إلى زيادة اتجاهات الطالب نحو التعّلم اإللكتروني عند التعّلم 
 بالدمج. 
لتي نصل إليها في نهاية هذه الدراسة من ّالل المعطيات االحصائّية للدراسة، هي : النتيجة اخاتمة : 

أّن تنمية المهارات االجتماعية واالهتمام بالجانب االنفعالي للتالميذ وتحسين البيئة الصفّية ورفع مستوى 
التعّلم البنائي ف تحصيل التالميذ. يتحّسن أكثر عند اعتماد استراتيجّية التعّلم البنائي وااللكتروني،

يتمّيز بإثارة فضول التالميذ ويشّجعهم على االنتباه بدرجة أفضل، ويحّفزهم على المشاركة االلكتروني 
الفاعلة بدرجة أكبر فيسهم بذلك زيادة أكبر في االستمتاع بالدروس، بعكس التعليم التقليدي الذي وّضحت 

البيئة  اعية وال يهتم بالجانب االنفعالي للتالميذ وال يحّسنالّدراسة أّنه ال يغّير في تنمية المهارات االجتم
 الصفّية وال يرفع مستوى تحصيل التالميذ من وجهة نظر التالميذ . 

في ضوء ما تقّدم من نتائج يمكننا أن نخرج ببعض المقترحات يمكن أن تشّكل أرضّية لفتح آفاق جديدة، 
م ن تستكملها. أواًل ضرورة استعمال استراتيجّيات التعلّ بهدف معالجة النقاط التي لم تستطع الّدراسة أ

تنمية  لما لها من أهمّية فيفي الميدان التربوي في المرحلة الثانوّية والجامعة، البنائي واإللكتروني 
المهارات االجتماعية واالهتمام بالجانب االنفعالي للتالميذ وتحسين البيئة الصفّية ورفع مستوى تحصيل 

: فتح آفاق جديدة نحو دراسة التحّديات والصعوبات التي تواجه تطبيق التعّلم البنائي وثانًيا التالميذ. 
 .والتعّلم االلكتروني المدمج في المدارس.  
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