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للمرحلة  اإلنجليزيّةاستخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة  مدى
 األساسية العليا في مدارس لواء الشوبك من وجهة نظر الطلبة

 حنان عاطف محمد الهباهبة

 وزارة التربية والتعليم /لواء الشوبك

 hennohb@yahoo.com البريد اإللكتروني:

 ملخص الدراسة

للمرحلة  اإلنجليزّيةاستخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة  مدى سة إلى الكشف عنهذه الدرا هدفت      
 (02) من مكونة ستبانةا الباحثة تطور   ذلك ولتحقيق، األساسية العليا في مدارس لواء الشوبك من وجهة نظر الطلبة

 لقياس الخماسي ليكرت مقياس حسب ياتمستو  خمسة على يحتوي فقرة، كل أمام متدرج تقدير مقياس وضع وقد ،فقرة
 المكونالدراسة  مجتمع على االستبانة وزعت(.2.00)بلغت التيثباتها  ودرجة صدقها، من التحقق وتم الفقرة، تحقق درجة
 أسئلة عن ولإلجابة، الدراسة أهداف تحقيق أجل من المسحي المنهج الوصفي ستخدما وقد ،طالباً وطالبة (002) من

النتائج أظهرت و  .حادي واختبار شيفيهألوتحليل التباين ا المعيارية االنحرافاتو المتوسطات الحسابية  ستخراجتم ا الدراسة
الترتيب كانت بحسب  اإلنجليزّيةفي تدريس مادة اللغة  التكنولوجيا أدوات استخدام مدىل األكثر أهميةالطالب أن تقديرات 

تعزى  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةبينما أظهرت النتائج  .الطالب ،معلمال ،األسرة ،البيئة المدرسية التنازلي اآلتي:
 .سنة( 50ولصالح فئة ) العمرمتغير لإحصائية تعزى وجود فروق ذات داللة و  ،والصف الدراسي النوع االجتماعي لمتغير

 .جيات الحديثةيراتلتطبيق االستل الطلبةتوفير اإلمكانيات المادية التي يحتاجها  وأوصت الدراسة بضرورة

 المرحلة األساسية العليا ،اإلنجليزّيةاللغة  ،أدوات التكنولوجيا الكلمات المفتاحية:

 
Abstract 

The Extent to which Technology Tools are used in Teaching English for the Upper 

Stage in the Schools of  Shoubak District  from Students' Point of View 

 

      This study aimed to detect the extent to which technology tools are used in teaching 

English for the upper stage in schools of Shoubak District from students' point of view. 

The researcher designed a questionnaire of (20  ( items. A scale graded assessment 

developed into )5  ( levels for each item according to a five-point Likert scale. Reliability 

was tested and estimated at (0.88). The questionnaire was distributed to ( 250( male and 

female students in which the descriptive scanning approach was used. To analyze data, 

means, standard deviations, the use of contrast uni-analysis, and Scheffe test were 

calculated. The results showed that the most important students' estimates of using 

technology tools in teaching English were in the following descending order: school 

environment, family, teacher, and student. It also showed no statistical significant 

differences attributed to the social type and grade. The statistical significant differences 
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found were attributed to age in favor of students of more than 15 years.The study 

recommends providing students with the financial resources to enable them to use 

technology tools.  

Key words: level of possession, skills, teaching aids, District of Shoubak 

 

 خلفية الدارسة

ذلك مما أدى المعلومات،  استخدام تكنولوجياوال سيما في مجال  ياة،يشهد العالم تطورات هائلة في شتى نواحي الح   
ث أصبحت أدوات التكنولوجيا عنصرًا هامًا يبح التعليم، جميع مجاالت وخاصة مجالدخول أدوات التكنولوجيا في  إلى

ومواكبة  اليها، يةالتعليم المؤسسات تسعى التي واألهداف الغايات تحقيق لما لها من دور في ،في العملية التعليمية
 المؤسسات في إيجابية تغيرات إحداثإلى التكنولوجيا في التعليم  أدواتاستخدام  ساهمكما  ،التطورات الحديثة

 .والتربوية التعليمية

 والهواتف الكمبيوتر وأجهزة اإلنترنت شبكات من االتصال وسائل تحديث في التعليم في التكنولوجيا أسهمت ولقد
 من التّعلمية التعليمية العملية محور هو الطالب أصبح بحيث التقليدية، التعليم أساليب تطوير في متأسه كما الذكية،
 الوسائل منالتكنولوجيا في التعليم  أدواتاستخدام  يعدّ و  ،واالستنتاج والتحليل والحوار والتفاعل المشاركة حيث

 التي التّعلمية، التعليمية العملية ألطراف مهماً ًا مرجع توأصبح قصيرة فترة خالل وجودها أثبتت التي الحديثة التعليمية
 توفره لما السابق، في عليه كانت مما وسهولة ومتعة فائدة أكثر وجعلها التّعلم عملية إلى النظرة في اً جذري يراً تغي تحقق
 تغيير على ذلك وساعد ،كان حيثما مفيدة معلومات من يريده ما على يحصل الطالب تجعل وتطبيقاتخدمات  من

 االستخدام نتيجة بالطلبة يضر ما على تقتصر بأنها البعض يعتقد كان التي التقنية هذه إلى السائدة السلبية النظرة
 الوسيلة هذه بإيجابيات الطلبة توعية في المساهمة والمّعلمين اإلدارات على كان لذا ،همبعض قبل من الخاطئ
 األجهزة دخول وبعد ،معارفهم دائرة ويوسع مصالحهم يخدم بما وتوظيفها عليها المتعارف الثقافة وتعديل التعليمية
 وتم ، واألوقات األماكن جميع في حاً متا والمتّعلم للمّعلم بالنسبة التّعلم أصبح والتعليم، التربية منظومة إلى المحمولة
 مّعلميه مع والتواصل االتصالالمتّعلم  بإمكان أنه أي ،(M-learning)المتنقل  التّعلم يسمى بما عليه التعارف
ن حتى وأصدقائه  (.0252)يونس،والمكان الزمان اختلف وا 

 اإلنجليزيّةاللغة 

جاد اإلنجليزّيةاللغـة  تعدّ   أصبح مـن الحاجات  تهافـي الوقت الحاضر من أهم اللغات المعاصرة. ولـذا، فـإن تعلمها وا 
سبب تنامي إحساس اإلنسان في هذا العصر بأهمية اللغة وب .الملحة التي تتطلبها ظروف العصر الذي نعيش فيـه

أكبر قدر من الناس، يزداد الطلب على تعلم اللغـة بها  وحاجته إلى تعلم لغة دوليـة يفهمها ويتعامل اإلنجليزّية
حـول العالم.  المنتشرة اإلنجليزّيةيومًا تلو اآلخر. ومما يؤكد ذلك ازدياد أعداد مدارس ومعاهد تعليم اللغة  اإلنجليزّية

جادة  اإلنجليزّيةالجتـذاب الراغبين في تعلم اللغة  واتهاين هذه المؤسسات التعليمية في دعوينصب التنافس الكبير ب وا 
 المنوطوأيضًا مستوى تأهيل مدربي اللغـة  ،بهاعلى مدى فاعلية البرامج اللغويـة التــي يمكن أن تقدمها لطال مهارات

وكل ما من شـأنه اإلسـهام في جعل مسألة  اإلنجليزّيةوالوسائـل المبتكرة المساعدة في تعليم اللغـة تعليمهـا للـراغبين  بهم
 .(0222،يزيلع (ميسوراً تعلمها أمرَا 
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 للمرحلة األساسية العليا اإلنجليزيّةأهداف مادة اللغة 

العامة  تحقيق األهداف ة من أجلة من خالل الكتابة والمحادثاآلراء والمشاعر بفاعلي ،األفكار ،تبادل المعلومات -
 والخاصة للمنهاج.

 العربية الثقافة ضوء في االجتماعية واألعراف والسياقات النصوص لتقييم الناقد التفكير مهارات استخدام  -
 .اإلسالمية

 .منها الرئيسةقراءة وفهم النصوص وتحديد األفكار  -

 الحياة مواقف وفي للحياة التعلم سياقات في للتكنولوجيا لالفعا لالستخدام الالزمة واالستراتيجيات المهارات تطبيق -
 جديدة. أفكار وتوليد المعلومات وتنظيم لجمع الحقيقية

 .والعكس مناسب بشكل اإلنجليزّية إلى العربية من النصوص ترجمة -

 افاتالثق وتقدير الشخصية، القيم وتطوير لمعرفة كوسيلة خالقة بطريقة واإلبداعي العربي األدب استكشاف -
 اإلسالمية. العربية الثقافة ظل في األخرى

 والبلدان الشعوب بين المتبادل التفاهم لتعزيز كوسيلة أهدافها وتحقيق اإلنجليزّية اللغة تجاه ايجابياً  اتجاهاً  اكتساب -
 (.0250وزارة التربية والتعليم،)

  اإلنجليزّية اللغة تدريس طرق

 يبنى التي والخاصة العامة األهداف تحقيق خاللها من يتم حيث ،للمنهج سةالرئي المكونات أهم أحد التدريس طرق تعد
 إلى: اإلنجليزّيةاللغة  تدريس طرق م، وتقسالمحتوى ضوئها على

 الفهم مهارةصقل  أجلوتستخدم من  ،اإلنجليزّيةمن أقدم الطرق في تدريس اللغة  تعدّ  :والترجمة النحو طريقة .١
 .بأكملها والموضوعات بل والجمل الكلمات تترجم حيث الترجمة، على كبير بشكل يقةالطر  هذه وتعتمد ،واالستيعاب

 خالل ومن شفهياً  في البدء المحتوى ويقدم حوار أو بمحادثة عادة الدرس يبدأ الطريقة، هذه يوف المباشرة: الطريقة .0
 على تعتمد األسئلة من سلسلة عن عبارة المفضلة للتمرينات ةوالطريق ،اإليحائية بالحركات أو بالصور االستعانة
 األسئلة. عن اإلجابة بعدها ويتم القصص أو الحكايات رواية وعلى الحوار

 والتحدث االستماع امهارت ماوه ،والترجمة النحو طريقة مهارات علىهذه الطريقة  زوترك الشفهية: السمعية الطريقة .٣
 .األخرى اللغوية للمهارات أساساً  هماتعدّ و 

 سائر عن اإلنسان به تميز ءشي اللغة على أنوتركز هذه الطريقة  (:العقلية) المعرفية اإلدراكية ةالطريق .٤
جادتها، و لذا فهو معد لتعلم اللغة  المخلوقات  .النفسية الحقائق إحدى اللغة قواعد تعدّ و  القواعد تحكمها اللغةوا 

 ومنها ةعد مجاالت في البالغين المتعلمين اجاتح تلبيهذه الطريقة من الطرق التي  تعدّ  التواصلية: الطريقة .٥
 .هادفاً  لغوياً  اتصاالً  تتطلب التي المجاالت من اموغيره التقني، والمجال األكاديمي، المجال
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 المؤثرة المتغيرات كافة مراعاة ضرورة علىهذه الطريقة  تؤكدو  وتمتاز هذه الطريقة بالمرونة، االنتقائية: الطريقة .٦
 (.0222،يزيلع (اللغة تعلم عملية في

 مفهوم التعلم االلكتروني

 أو األقراص المدمجة عبر أو اإلنترنت شبكة عن طريق الدراسية لعرض المواد طريقة :أنه (2002) الشهري عرفه
 .الفئات المحددة إلى للوصول ةالتفاعلي الشاشات

من  ووسائطـه المتعددة، وشبـكاتهسب طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حابأنه  :ويعرف أيضاً 
 وأقل إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت  أجلمن  اإلنترنت استخدام شبكات، وكذلك ورسوماتصـوت وصورة، 
 .(0220،الموسـى والمبـارك) فائدةجهد و أكبر 

 مزايا التعليم والتعلم باستخدام أدوات التكنولوجيا

 على األمور أولياء مقدرة عن فضالً  ،والمعلمين للطلبة بالنسبة التّعلم في مساعدةلا األدوات التكنولوجيا من أدوات تعد
 إجمال هذه الفوائد بما يلي: نأبنائهم، ويمك تّعلم متابعة

 والمعلمين. الطلبة إلى مباشرة والمناقشات المحاضراتعرض -

 .لها المّعلمين تقويم ونتائج الطلبة العمأ و  واجباتعرض  -

 .التّعلمية التعليمية العملية أطراف بين المباشر التواصل نم نوع تحقيق -

 .يستخدمونها التي األجهزة عبر التّعلم في الطلبة من عدد أكبر مشاركة ضمان -

 (.0252)الدهشان،طريقة عرض المواد التعليمية فيالتشويق  عنصر تحقيق-

 اإللكترونيأنواع التعليم 

 :فيما يلي كترونياإللأنواع التعليم  (0222)التركي،يحدد

نهـاء الدرس المتعلمتعليم إلكتروني بالتحكم الذاتي: يتحكم -5  .في وقت تشغـيل وا 

المباشر  اإللكترونيتعليم إلكتروني بالبث المباشر من الموقع التعليمي على شبكة اإلنترنت:عن طريق البث  -0
 .في نفس القاعة الطلبةوبدون ضرورة وجود المـدرس مـع 

 وأسئلتها سةمشكلة الدرا

 المؤرقة الظواهر أهم من واحدة التعليم مراحل جميع في اإلنجليزّية اللغة مادة في الطالب ضعف ظاهرة تعدّ   
 هذه معايشة اإلنجليزّية اللغة تدريس فيالباحثة  عمل طبيعة ساعدت وقد في المملكة األردنية الهاشمية للتربويين
 من الرغم على فيها التحصيلية متهمستويا وتدني المادة هذه تقبل يف الطالب معظم معاناة تلمس حيث ،المشكلة
 ذلك ضرورة`إلى إضافة ،لها عمل قو سال حاجة ومدى الحاضر الوقت في اإلنجليزّية اللغة بأهمية منهم الكثير معرفة
 في وذلك رالحاض الوقت في العمل لسوق األساسية المتطلبات من التي أصبحت أدوات التكنولوجيا استخدام إجادة
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ضروري في تدريس مادة اللغة  أدوات التكنولوجيا استخدام أصبح قد لذا األعمال لطبيعة جديدة وأنماط مفاهيم نمو ظل
يساعد على الوصول إلى أية معلومة بأقل  ،اإلنجليزّيةفي تدريس مادة اللغة  ، فاستخدام أدوات التكنولوجيااإلنجليزّية

اآلخرين على مستوى م وخبراتهم من خالل االطالع على تجارب هتطوير قدراتالطلبة على كما يساعد جهد ووقت،
 مشكلة جاءتبوجود الباحثة ولشعور  .(0222ي،لعزي)(ودراسة 0222كل من)قادي، كما أشارت إليها دراسةالعالم،

األساسية العليا في للمرحلة  اإلنجليزّيةاستخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة  مدى هذه الدراسة للكشف عن
 .مدارس لواء الشوبك من وجهة نظر الطلبة

 :اآلتي الرئيس التساؤل في الدراسة مشكلة تتمحور وعليه 

للمرحلة األساسية العليا في مدارس لواء  اإلنجليزّيةاستخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة  مدى ما -
 ؟الطلبةالشوبك من وجهة نظر 

 :اآلتية األسئلة الرئيس السؤال هذا من وتنبثق

استخدام أدوات التكنولوجيا في  مدى في(  α ≤0.05 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) -
  تعزى لمتغير للمرحلة األساسية العليا في مدارس لواء الشوبك من وجهة نظر الطلبة اإلنجليزّيةتدريس مادة اللغة 
 ؟النوع االجتماعي

استخدام أدوات التكنولوجيا في  مدى في(  α ≤0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)هل  -
 تعزى لمتغير للمرحلة األساسية العليا في مدارس لواء الشوبك من وجهة نظر الطلبة اإلنجليزّيةتدريس مادة اللغة 

 ؟الصف الدراسي

استخدام أدوات التكنولوجيا في  مدى في(  α ≤0.05 لداللة)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا -
 تعزى لمتغير للمرحلة األساسية العليا في مدارس لواء الشوبك من وجهة نظر الطلبة اإلنجليزّيةتدريس مادة اللغة 

 ؟العمر الزمني

 أهداف الدارسة

 :تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على األمور اآلتية 
للمرحلة األساسية العليا في مدارس لواء  اإلنجليزّيةأدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة  استخدام مدى معرفة –5

 .الشوبك من وجهة نظر الطلبة

للمرحلة األساسية  اإلنجليزّيةاستخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة  مدى في فروقكان هناك  إنمعرفة  -0
الصـــــف  ،النـــــوع االجتمـــــاعي تعـــــزى لمتغيـــــرات الدراســـــة ) جهـــــة نظــــر الطلبـــــةالعليــــا فـــــي مـــــدارس لـــــواء الشـــــوبك مـــــن و 

 (.الدراسي،العمر الزمني
             أهمية الدراسة

 .اإلنجليزّيةفي تدريس مادة اللغة  استخدام أدوات التكنولوجيا مدى تــوفر للمعلمــين معلومــات عــن أهميــةقد  - 
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وحث  اإلنجليزّيةفي تدريس مادة اللغة  أدوات التكنولوجيا لى أهمية توظيفمعلومات للوقوف ع للمشرفينتوفر قد  - 
   .استخدامهاالمعلمـين على 

  .اإلنجليزّيةفي تدريس مادة اللغة  أدوات التكنولوجيا استخدام قد تبين أوجه النقص والمعيقات التي تحول دون - 

  .التعليميةالعملية في  وجياأدوات التكنول توظيف هميةأب تأتي هذه الدراسة إيماناً  - 

 الدراسة حدود

 :التالية الجوانب على الدراسة حدود اقتصرت      

 لواء الشوبك. مدارسأجريت الدراسة على  :مكانية حدود-5

 .0252/0250العام الدراسي  من الفصل األول هذه الدراسةتطبيق  تمّ   :نيةازم حدود-0

 . محافظة معان من اء الشوبكلو  مدارس وطالبات في طالب :بشرية حدود-2

 : تتحدد نتائج هذه الدراسة على الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة.حدود موضوعية-4

    مصطلحات الدراسة

 الدراسيةالتي يتم استخدامها في تدريس المواد  السمعية والبصرية من األدوات واألجهزة ةالتكنولوجيا: مجموعأدوات -
( 02و) ت( مجاال4وتقاس بأداة االستبانة المكونة من ) أهداف المواد الدراسية، قيم، وتحقيالتعلبهدف تسهيل عملية 

 فقرة.

من  تحتوي على مفاهيم ومفردات وتراكيب اللغوية التي عبارة عن كتب أعدتها وزارة التربية والتعليم :اإلنجليزّيةاللغة  -
 الستماع(. محادثة،ا ،ةالقراءة، الكتاب) مهارات أربعوتتضمن  الثاني ثانويوحتى الصف  األولالصف 

عامًا؛ أي من (50-50)ويقصد بها الطلبة الذين يدرسون هذه الكتب وأعمارهم تتراوح بين  المرحلة األساسية العليا:-
 الصف السابع إلى العاشر األساسي.

 الدراسات السابقة

 العديد من الدراسات واألبحاث العربية الباحثةبعد مراجعة األدب النظري الذي تطرق لموضوع الدراسة، وجد   
 :على النحو اآلتي بعرضها الباحثة توقد قام ،الدراسةالتي تناولت موضوع  واألجنبية

.هدفت (استخدام الحاسب في تحصيل الطلبة في المرحلة الثانوية مدى :)بعنواندراسة ( 5995عبد الحميد ) وأجرى 
( 22لم عن طريق الحاسب في تحصيل الطلبة.وتكونت عينة الدراسة من)استخدام أسلوب التع مدىالدراسة إلى معرفة 

وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل بين الطلبة  المدارس بالقاهرة. إحدىطالبًا من 
 الباحثى وأوص الذين تعلموا عن طريق الحاسب والطلبة الذين تعلموا عن طريق المحاضرة ولصالح طلبة الحاسب.

 إلى ضرورة حث المعلمين على استخدام الحاسب في عملية التعليم. 

 مفردات تعليم في اآللي بالحاسب المعان التعليم استخدام مدى الموسومة بـ)( ,5990Atiyyatدراسة العطيات)وأما   
 هدفت الدراسة إلى معرفة(، فاألساسي العاشر الصف طلبة لدى بها واالحتفاظ المفردات تعلم على اإلنجليزّية اللغة
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( 502وتكونت عينة الدراسة من) .اإلنجليزّية اللغة مفردات تعليم في اآللي بالحاسب المعان التعليم استخدام مدى
 اإلنجليزّية اللغة مفردات لتعليم إحصائياً  دال فرق وجود الدراسة نتائج أظهرت طالبة من مدرسة الشاملة في عمان.

 طلبة احتفاظ على إحصائياً  دالة فروق توجد لم حين في العاشر الصف طلبة تحصيل ىعل اآللي الحاسب بمساعدة
 .اآللي الحاسب بمساعدة اإلنجليزّية اللغة بمفردات العاشر الصف

هدفت إلى توظيف  التي بعنوان توظيف الحاسب اآللي في تدريس قواعد اللغة، ,Boyle)5999أما دراسة بيول) 
قد تكونت عينة الدراسة ف ر قواعد اللغة لطالب والطالبات المرحلة الثانوية في انجلترا،الحاسب اآللي في تدريس مقر 

 (00من ) والمجموعة الثانية تكونت طالبًا وطالبة، (00المجموعة التجريبية األولى وتكونت من ) من مجموعتين،
والثاني استخدام خواص  ،المتعددةاألول استخدام الوسائط  :واشتملت أدوات الدراسة على برنامجين طالبًا وطالبة،

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  كما تم إعداد اختبار قبلي وبعدي. النصوص والصور،
درجات الطالبات في االختبار القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار البعدي وذلك لصالح االختبار البعدي للمجموعة 

 سطة برنامج الوسائط المتعددة.درست بوا التي األولى،

 تدريس طرق مقرر من وحدة تدريس في اآللي الحاسب استخدام مدى :)بعنوانفجاءت  (0222أما دراسة قادي )  
 مدى معرفة إلى الدراسة هذه هدفت .(القرى أم جامعة في التربوي اإلعداد طالبات تحصيل على اإلنجليزّيةاللغة 

 Methods & Approaches) اإلنجليزّية اللغة تدريس طرق مقرر من حدة و تدريس في اآللي الحاسب استخدام
ELT)بلوم مستويات عند ذلك و المكرمة، بمكة القرى أم جامعة في التربوي اإلعداد برنامج طالبات تحصيل على 
 اللغة باتطال جميع على الدراسة طبقت حيث (.التقويم ،التركيب التحليل، التطبيق، الفهم، ر،لتذكا :(المعرفية
 كان حيث ،)ه١٤٤١ (لعام األول للفصل الدراسي القرى أم جامعة في التربوي اإلعداد ببرنامج الملتحقات اإلنجليزّية

وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط االختبار القبلي  نتائج الدراسة:وأظهرت  طالبة. (45)الطالبات عدد
 يوفالبعدي. (،ولصالح االختبار التقويم ،التركيب التحليل، التطبيق، الفهم، ر،لتذكا:( واالختبار البعدي لمستويات بلوم

 الحاسب استخدام على المعلمين عتشجي :أهمها واالقتراحات التوصيات من بعددالباحثة  أوصت السابقة النتائج ضوء
 .الطالبات تحصيل مستوى رفع على يساعد ذلك ألن ،التدريس في اآللي

كوسيلة اتصال تعليمية في تعليم تقنيات التعليم  اإلنجليزّيةاستخدام اللغة  مدىبعنوان دراسة  (0222عيسى) وأجرى  
 مدى لى معرفةالهيئة التدريسية. هدفت الدراسة إفي جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا من وجهة نظر الطلبة وأعضاء 

 في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا. التعليم في تعليم تقنيات كوسيلة اتصال تعليمية اإلنجليزّيةاستخدام اللغة 
 وأظهرت نتائج الدراسة من أعضاء هيئة التدريس. عضواً  (42)و طالبًا وطالبة، (452وتكونت عينة الدراسة من)

وكانوا يفضلون االستمرار في دراسة البرنامج  بصورة عامة عدم رضا الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عن هذا القرار،
 ضوء فيو  ألهميتها في تدعيم دراستهم. اإلنجليزّيةربية على أال يهمل االهتمام باكتساب الطلبة لمهارات اللغة بالغة الع
 المدرسين والطلبة ومصادر التعلم الالزمة قبل تطبيق اإلجراء الجديد. إعدادضرورة  الباحثى أوص السابقة النتائج

 في اإلنجليزّية اللغة تدريس في الحديثة والتقنيات التعليمية لالوسائ استخدام واقع :)نبعنوا( 0222ودراسة قادي ) 
 إلىهدفت الدراسة .( المكرمة بمكة المدارس ومديرات اإلنجليزّية اللغة مشرفات نظر وجهة من المتوسطة المرحلة
على  يزية والتعرفاإلنجل اللغة تدريسل المرحلة المتوسطة في الحديثة والتقنيات التعليمية الوسائل استخدام واقع معرفة
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بالمرحلة  اإلنجليزّية اللغة تدريس في الحديثة والتقنيات التعليمية الوسائل استخدام أهم الصعوبات التي تواجه
نتائج الدراسة أن درجة استخدام معلمات  تمديرة. وأظهر ( 00( مشرفة،)55عينة الدراسة من ) ت. تكونالمتوسطة

 الباحثةت أوص السابقة النتائج ضوء فيو  والتقنيات الحديثة جاءت بدرجة متوسطة.للوسائل التعليمية  اإلنجليزّيةاللغة 
لتدريبهن على استخدام الوسائل  اإلنجليزّيةاللغة  لمعلمات تدريبيةعقد دورات : أهمها االقتراحات و التوصيات من بعدد

 توفير الوسائل التعليمية بكافة أنواعها في المدارس.و  التعليمية،

 اإلنجليزّية للغةا قواعد تعلم على اآللي الحاسب برامج أحد استخدام مدى :)دراسة بعنوان (0222) يوأجرى زيلع
 اآللي الحاسب برامج أحد استخدام مدى معرفة إلى الدراسة هذه هدفت .(جدة بمدينة ثانوي األول الصف لطالب
 طالب تحصيل على )المستقبل / المضارع / الماضي : الفعل زمنزي:)اإلنجلي اللغة قواعد تدريس في تعليمية كوسيلة
 مقارنةً  المعرفية لألهداف بلوم تصنيف حسب الفهم ومستوى التذكر مستوى عند جدة بمدينة ثانوي األول الصف
( 40)من  تكونت عينة الدراسة وقد .الملونة واألقالم السبورة واستخدام اللفظي العرض على والقائمة التقليدية بالطريقة
 بين إحصائية دالله ذات فروق وجودوأظهرت نتائج الدراسة:  ة جدة.ناألول الثانوي بمدي الصف طالب من طالباً 

 لصالح الضابطةالمجموعة  في الطالب تحصيل متوسط وبين التجريبيةالمجموعة  في الطالب تحصيل متوسط
 المجموعة في الطالب تحصيل متوسط بين إحصائية دالله ذات فروق وجود. التذكر مستوى عند التجريبية المجموعة
 وجود. الفهم مستوى عند التجريبية المجموعة لصالح الضابطةالمجموعة  في الطالب تحصيل متوسط وبين التجريبية
 في الطالب تحصيل متوسط وبين التجريبية المجموعة في الطالب تحصيل متوسط بين إحصائية دالله ذات فروق

 المسارعةبضرورة  الباحثوأوصى  .التجريبية المجموعة لصالح البعدي الكلي االختبار في الضابطةالمجموعة 
 كوسيلة ااستخدامه يسهم حيث خاصًة، قواعدها تدريس وفي عامةَ  اإلنجليزّية اللغة تدريس في اآللي الحاسب باستخدام
 اإلنجليزّية اللغة دريست في التقليدية التعليمية بالوسائل مقارنة الدراسي الطالب تحصيل مستوى رفع في حديثة تعليمية

 وقواعدها.

 الطالب ضعاف على وأثره اإلنجليزّية اللغة مادة تدريس في الحاسوب استخدام :)بعنوان (0229حمد)أدراسة و   
بالمرحلة  اإلنجليزّيةفي تدريس مادة اللغة  الحاسوب استخدام فاعلية حيتوض إلىهدفت الدراسة  ،(الثانوية بالمرحلة

 واقع على والتعرف البرمجية، هذه تطبيق تواجه التي والمعوقاتنشطة والمشاكل البرمجة واالالثانوية، وتوضيح 
في المرحلة  اإلنجليزّيةمعلمي اللغة  هاتاتجا على وأيضاً  وم،الخرط بمحلية الثانوية المرحلة في الحاسوب استخدام

 استخدام هرت نتائج الدارسة إلى أن:وأظ طالبًا وطالبة من مدرستين. (02عينة الدراسة من) تالثانوية. وتكون
 المجموعات أفضل من تلك نتائج ىعل الحصول في ةالطلب ضعاف يساعد اإلنجليزّيةمادة اللغة  تدريس في الحاسوب

 التي التوصيات أهم ومن وساعد الحاسوب في التغلب على مشكلة الفروق الفردية. ،التقليدية بالطريقة درست التي
الكبير  االعتماد (،ةثانويوال ،ةساسياأللضعاف الطالب بالمرحلتين) اإلنجليزّيةمجة مقررات اللغة : بر الدراسة بها خرجت

 التعليم، مخرجات ضعف ،الفروق الفردية اوأهمه الذي يعمل على حل مجموعة من المشكالت على التعلم الذاتي
 .الدراسي اليوم وكره التسرب الرسوب، نسبة ارتفاع

 اإلنجليزّيةدرجة أهمية توافر متطلبات األجهزة المحمولة في تدريس اللغة  :)دراسة بعنوان( 0252) يونس وأجرت   
 متطلبات توافر أهمية درجة تقصي إلى الدراسة هذه هدفت. (لطلبة المرحلة األساسية العليا في مدارس عمان الخاصة

 في المعلمين نظر وجهة من العليا ساسيةاأل المرحلة لطلبة اإلنجليزّية اللغة تدريس في المحمولة األجهزة استخدام
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 عمان مدارس في اإلنجليزّية اللغة لمادة ومعلمة اً معلم205 ) )وتكونت عينة الدراسة من  .الخاصة عمان مدارس
 :اآلتي الدراسة نتائج أظهرت وقد. عمان في الجامعة ولواء عمان قصبة للواء والتعليم التربية مديريتي من الخاصة
 األساسية المرحلة لطلبة اإلنجليزّية اللغة تدريس في المحمولة األجهزة استخدام متطلبات توافر ميةأه درجة جاءت
 مجال في والمّعلمات المّعلمين بين إحصائًيا دّالة فروق وجود .مرتفعة أهمية بدرجة مجال كل وفقرات العليا،

 بالصفين مقارنته عند العاشر الصف ولصالح يمي،التعل للمستوى تعزى المحمولة األجهزة الستخدام المهنية المتطلبات
 الدراسة، إليها توصلت التي النتائج ضوء في .الثامن بالصف مقارنته عند التاسع الصف ولصالح والثامن، السابع
 األجهزة استخدام تعترض التي العقبات تذليل على الخاصة المدارس إدارات قيام ضرورة :باآلتي الباحثة توصي

 .الخاصةعمان  مدارس في العليا األساسية المرحلة لطلبة اإلنجليزّية اللغة تدريس في المحمولة

واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال وعوائق استخدامها في التدريس لدى  بعنوان (0254دراسة مراد)  
 مديرية ومعلمات معلمي من عينة معرفة مدى على تعرفلل هدفت معلمي ومعلمات مدارس تربية لواء الشوبك/األردن.

 استخدامهم ومدى واالتصال، المعلومات لتكنولوجيا األساسية والبرمجيات للتطبيقات الشوبك لواء في والتعليم التربية
 عينةتكونت  .لها استخدامهم دون تحول التي العوائق على التعرف وكذلك يدرسونها، التي المواد في لها وتوظيفهم

 في المنتشرة والتعليم التربية مديرية مدارس من عشوائياً  اختيارهم تم والمعلمات، علمينالم من (525) الدراسة من
 المختلفة والبرمجيات التطبيقات يمارسون العينة أفراد غالبية أن الدراسة نتائج أظهرت .الشوبك لواء مناطق جميع

كمــا  متدنيًا، كان التدريس أغراض في هال وتوظيفهم استخدامهم ولكن كافية، بصورة واالتصال المعلومات لتكنولوجيا
 تكنولوجيا استخدامهم تعيق التي العوائق أشــارت النتــائج إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى للجــنس فــي

ية تعزى فروق ذات داللة إحصائ عدم وجود النتــائج بينتلصــالح الــذكور، كمــا و  التدريس في واالتصال المعلومات
 أوصت التدريس. في واالتصال المعلومات تكنولوجيا استخدامهم تعيق التي العوائق فــي والخبرة العملية للمؤهل العلمي

 التعليم استراتيجيات لتنفيذ الالزمة التعليمية البيئة مستلزمات جميع رتوفي :أهمها من كان التوصيات ببعض الدراسة
 الحاسوب. استخدام على مينوالمعل الطالب بتدري اإللكتروني،

     التعقيب على الدراسات السابقة

 الدراسية مع الدراسة الحالية من حيث   المراحلبمختلف  ينالباحثيتبين مما عرض من دراسات سابقة اتفاق     
عوقات استخدامها، في العملية التعليمية وم وأثرها اإلنجليزّيةباستخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة االهتمام 

 األدوات التكنولوجيا في العملية التدريسية حيث أظهرت معظم الدراسات نتائج إيجابية لصالح أهمية استخدام المعلمين
ضرورة حث المعلمين على استخدام  بعض الدراساتنتائج  أظهرتو  بما يتوافق مع ما ذهبت إليه الدراسة الحالية،

 الحاسب بمساعدة اإلنجليزّية اللغة بمفردات على االحتفاظ قدرات الطلبة بعضها ؤكديو ، الحاسب في عملية التعليم
وخلصت  التدريس، في اآللي الحاسب استخدام على المعلمين تشجيع ضرورة اتأظهرت بعض الدراس كماي اآلل

التعليمية،كما أظهرت  لتدريبهم على استخدام الوسائل اإلنجليزّيةاللغة  للمعلمينعقد دورات تدريبية  بعض الدراسات إلى
 مستوى رفع في حديثة تعليمية كوسيلة ااستخدامه يسهم حيثاستخدام أدوات التكنولوجيا   بعض الدراسات أهمية

يقلل  التكنولوجيا أدواتبعض الدراسات أن استخدام  وأشارت، اإلنجليزّية اللغة لدى الطلبة في مادة الدراسي تحصيلال
 .المدرسي التسرب الرسوب، نسبة ارتفاع التعليم، مخرجاتضعف ،ق الفرديةالفرو  اوأهمهمن بعض المشكالت 
بتقليل من العقبات التي تقلل من استخدام أدوات التكنولوجيا في  المدارس إدارات قيام ضرورة وأظهرت بعض الدراسات
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 دراسة(،5995) ميدالح عبددراسة  ومنها: راسة مع عدد من الدراسات السابقةفقد اتفقت الد .العملية التدريسية
 دراسة ، (0222) عيسى دراسة (،0222)قادي دراسة ،,Boyle)5999دراسة بيول) (،,5990Atiyyatالعطيات)

 .(0254،دراسة مراد)(0252) هبهدراسة  ،(0229)حمدأ دراسة(،0222دراسة زيلعي)(،0222) قادي

 لواءفي  فالمدارس ،ختيارها بيئة لم تطبق فيها مثل هذه الدراساتاعن الدراسات السابقة في  وتميزت الدراسة الحالية
 . الباحثةحسب علم  الطلبةالشوبك لم يطبق فيها مثل هذه الدراسة على مستوى 

 

 واإلجراءاتالطريقة 

 منهج الدراسة

 مدى الكشف عن إلىالدراسة هدف ت ، حيث  المسحي المنهج الوصفيعتمدت الدراسة الحالية على ا    
للمرحلة األساسية العليا في مدارس لواء الشوبك  اإلنجليزّيةدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة استخ

 .من وجهة نظر الطلبة

 مجتمع الدراسة 

 طالبًا وطالبة( 002الشوبك، والبالغ عددهم ) لواء مدارس طالب وطالباتمجتمع الدراسة من جميع  تكونَ     
 .(0252/0250) الدراسي عامال خالل طالبة( 440، و)طالباً ( 220منهم )

 عينة الدراسة 

تم اختيارهم  طالبة( 502و) طالب( 522) إلى قسمتو  ،وطالبة طالباً ( 002) عينة الدراسة بلغت    
 (.5لمتغيرات الدراسة كما هو موضح في الجدول) وفقاً  أفراد العينة توزيعتم و  ،بالطريقة العشوائية

 .والمؤهل العلمي والخبرة العملية االجتماعي النوعحسب اد عينة الدراسة (: توزيع أفر 1الجدول )

 

 التكرار النسبة المئوية
المتغيرات  مستويات المتغيرات

 الفرعية الكلية الفرعية الكلية المستقلة

522%  
42%  

002 
النوع   ذكر 522

%22 االجتماعي  أنثى 502 

522%  

20%  

002 

 

 السابع 02

 الصف الدراسي
22%  الثامن 20 

00%  التاسع 00 

52%  العاشر 42 

522%  
20%   

002 

02 50 
  الزمنيالعمر 

22%  20 52 
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 راسة:متغيرات الد

 المتغيرات الوسيطة: :أوالا 

 (.ذكر، أنثى) :االجتماعيالنوع  

 العاشر(. التاسع، الثامن، السابع،) :الدراسيالصف 

 .(50،52،54،50(العمر

 التابع: رثانياا: المتغي

للمرحلة األساسية العليا في مدارس لواء الشوبك من  اإلنجليزّيةاستخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة  مدى
 .وجهة نظر الطلبة

 أداة الدراسة 

الرجوع إلى المتخصصين وأصحاب  ، وذلك من خاللبتطويرها الباحثة تقام استبانةمن  تكونت أداة الدراسة      
 تكونتوقد  .(0254) مراد كدراسة ب السابق المتعلق بموضوع الدراسة، ومطالعة األدمجال القياس والتقويمالخبرة في 
 من جزأين:  أداة الدراسة

 ،الصف الدراسي، النوع االجتماعي تغيرات الدراسة المستقلة من حيث:الجزء األول: تضمن معلومات عامة حول م
 العمر.

 معارض، ،محايد ،)موافق بشدة، موافق الخماسي حسب مقياس ليكرت( فقرة تم تدريجها 02: تكون من )الجزء الثاني
حيث ضّم هذا الجزء  ،مجتمع الدراسةئل التعليمية المتوافرة في مدارس حول الوسا ة معلوماتمعارض بشدة( متضمن

واشتملت المدرسية  البيئة ،( فقرات0واشتملت على)المعلم  ،( فقرات0واشتملت على) الطالب وهي: مجاالت أربع
                ( فقرات.0واشتملت على) األسرة ،( فقرات0على)

 :صدق األداة

 اتبعت عدة طرق تمثلت فيما يلي: ةللتحقق من صدق األدا  
مجال القياس للتحقق من صدق األداة تم عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين في  الصدق الظاهري: -أ

عينة الدراسة، وتحديد معرفة مدى مناسبة الفقرات ل، وكان الهدف من التحكيم لعلوم التربوية وذوي الخبرة فيهاوالتقويم وا
مناسبة بحذف الفقرات غير ال الباحثة تالمحكمين قام بإجابات، وبعد األخذ وضوح الفقرات، وسالمة الصياغة اللغوية

ضافة فقرات أخرى مناسبة،  آراء المحكمين إجراءات كافية للتأكد من صدق  الباحثة وعّدت، وتعديل بعض الفقراتوا 
 أداة الدراسة .

00%   00 54 

52%  42 50 
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 (02على عينة استطالعية قوامها ) تطبيقهاتم الفرضي لألداة للتحقق من دالالت صدق البناء  الصدق البناء:-ب
االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية من جهة،  مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها، واستخرجت معامالتن م وطالبةطالبًا ً 

وبين كل فقرة وارتباطها بالمجال التي تنتمي إليه من جهة أخرى، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع المجال ما بين 
 ( يبين ذلك.0( والجدول )2.02 – 2.00(، ومع األداة ككل بين )2.92 – 2.22)

 .ألداة الدراسةوبين العالمة الكلية  إليهالذي تنتمي  فقرات والبعدلااالرتباط بين قيم معامالت  (2) جدولال       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لذلك لم يتم حذف ، ت درجات مقبولة ودالة إحصائياً ( أن جميع معامالت االرتباط كانت ذا0يتبين من الجدول )   
 أي من هذه الفقرات. 

 ثبات األداة 

من خارج  طالبًا وطالبة (02استطالعية مكونة من ) على عينةثبات األداة فقد تم توزيعها للتحقق من معامل      
معامل الثبات لالتساق الداخلي وتم حساب  ،كاملةوبفاصل زمني مقداره ثالثة أسابيع واستردادها عينة الدراسة 

مستوى (، كما تم حساب معامل الثبات لالتساق الداخلي لمحاور 2.00غ معامل الثبات الكلي )رونباخ ألفا( وبل)ك
 .(2معلمي لواء الشوبك لمهارات استخدام الوسائل التعليمية كما في الجدول ) امتالك

للمرحلة األساسية العليا في  اإلنجليزّيةولوجيا في تدريس مادة اللغة استخدام أدوات التكن مدى لمجاالت الداخلي لالتساق ألفا كرونباخ قيمة(: 3) لجدولا
 .ككل ولألداة مدارس لواء الشوبك من وجهة نظر الطلبة

قرة
 الف

رقم
 

 معامل االرتباط
 مع المجال

 معامل االرتباط
 مع األداة

5 2.22 2.00 
0 2.22 2.22 
2 2.20 2.25 
4 2.25 2.22 
0 2.22 2.20 
2 2.05 2.25 
2 2.00 2.22 
0 2.22 2.20 
9 2.22 2.09 
52 2.92 2.25 
55 2.00 2.20 
50 2.92 2.02 
52 2.02 2.20 

   
54 2.00 2.02 
50 2.00 2.22 
52 2.00 2.22 
52 2.05 2.25 
50 2.02 2.02 
59 2.04 2.24 
02 2.29 2.29 
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 اإلحصائية: المعالجة

 المعالجات اإلحصائية التالية: استخدامأسئلة الدراسة تم  عنلإلجابة 

 المعيارية االنحرافاتو المتوسطات الحسابية. 

واختبار شيفيه حاديألاتحليل التباين  اختبار. 

 محك الدراسة

غير موافق  غير موافق، محايد، موافق، )موافق بشدة،  ي:اآلت النحو على الخماسي مقياس ليكرت استخدام تم     
مستوى امتالك معلمي لواء الشوبك لمهارات ( على الترتيب ل5،4،3،2،1وتم إعطاء التقديرات الرقمية ) بشدة(،

 :الحسابية المتوسطات لتوزيع اإلحصائي اآلتي التدريج استخدام تم كما ،استخدام الوسائل التعليمية 

   4=5-0التدريج األدنى =   –المدى = التدريج األعلى 

 

  طول الفئة =       المدى

 عدد الدرجات                         
 

للمرحلة األساسية العليا في مدارس لواء الشوبك  اإلنجليزّيةاستخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة  مدىل محك الدراسة( 4الجدول )
 .من وجهة نظر الطلبة

 

 

 

 

 

 

 الفقرات قيمة الثبات المجال

 0 2.02 الطالب. -5

 0 202 المعلم. -0

 0 2.92 البيئة المدرسية. -2

 0 2.00 األسرة. -4

 02 2.00 الكلي

 فئة المتوسطات الحسابية الدرجة 

 0.22 – 5من  متدنية

   2.22 – 0.24من  متوسطة

  4.99 – 2.22من  كبيرة

4 

2 
= 5.22 
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 نتائج الدراسة ومناقشتهاعرض 

للمرحلة األساسية العليا  اإلنجليزّيةاستخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة  مدى ما نتائج السؤال األول:
 ؟ في مدارس لواء الشوبك من وجهة نظر الطلبة

مجاالت من  مجالالمعيارية لتقدير كل  االنحرافاتو بة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية اجلإل   
 .اً ومرتبة تنازلي استخدام أدوات التكنولوجيا

 
ولألداة ككل مرتبة  ليزّيةاإلنجاستخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة  مدىلمجاالت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (:5الجدول )

 .حسب المتوسطات الحسابية ترتيبا تنازلياا 

 

 

 

 

 

 
                                   

 
 
 

   
                                                                                          (N=250) 

جميع ل اإلنجليزّيةلغة استخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة ال مدىالطالب ( أن تقدير 0يتضح من جدول ) 
على المرتبة األولى  البيئة المدرسية مجال ( حيث حصل4445-4،22تها )اكانت كبيرة تراوحت متوسط المجاالت

 (.4،22على المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي يساوي)مجال الطالب ( بينما حصل 4،45بمتوسط حسابي يساوي )

 :  حور من حيث الفقرات التي اشتمل عليهافيما يلي عرض النتائج ومناقشتها في ضوء كل م

  البيئة المدرسية أوالا :

البيئة ) مجالفي  اإلنجليزّيةاستخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة  مدىب ( النتائج المتعلقة2يبين الجدول)
 .(المدرسية

 .)البيئة المدرسية( مجالفي  اإلنجليزّيةادة اللغة استخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس م مدىب النتائج المتعلقة (:6الجدول )

 رتبة الفقرة لمجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 5.05 4.45 5 البيئة المدرسية. -5

 مرتفعة 5.22 4.22 0 األسرة.-0

 مرتفعة 5.20 2.92 2 المعلم. -2

 مرتفعة 5.00 2.24 4 الطالب. -4

 مرتفعة 5.05 4.22  لمجموع الكليا
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رقم 
 الفقرة

رتبة 
 الفقرات الفقرة

المتوسط 
 الدرجة االنحراف المعياري الحسابي

أدوات اكتظاظ الصف الدراسي يقلل من استخدام  2 52
 .اإلنجليزّيةالتكنولوجيا في مادة اللغة 

 مرتفعة 2.92 4.52

المناسب حاسوب تبر التوفير مخ تحرص المدرسة على 0 52
 مرتفعة 5.95 4.05 عداد الطلبة .أل

 مرتفعة 5.99 4.22 توفر أجهزة الحاسوب المناسبة ألعداد الطلبة. 5 50

59 4 
 داخل أجهزة الحاسوب لصيانة توفر مكان مخصص  عدم

 مرتفعة 5.25 4.22 .المدرسة

 مرتفعة 0.25 2490 ترنت في المدرسة )شبكة احتياطية(.توفير شبكة اإلن 0 02

 

  اإلنجليزّيةمادة اللغة  استخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مدىفي المرتبة األولى من حيث  المجالجاء هذا    
على  المجال( نالت جميع فقرات هذا 02 -52فقرات وهي الفقرات من ) خمسحيث تكون من  ةاألربع المجاالتبين 

أدوات  استخدامأنَّ  إلى ذلك يعزىقد و ( ،4.22-2.90الحسابية بين )تها ادرجة امتالك كبيرة إذ تراوحت متوسط
 توفير البنية التحتية على وزارة التربية والتعليم يجبلذلك ، يعد أمرًا ضروريًا وأساسياً  التكنولوجيا في العملية التدريسية

تساعد  التي (إلنترنتل وشبكة احتياطية ومختبر حاسوب حاسوب وشاشات عرض أجهزة)في كل مدرسة من  الالزمة
طرق وفق  اإلنجليزّيةمادة اللغة  لتدريس مالئمةال التكنولوجيا أدواتاختيار يتم و  تحقيق أهداف العملية التدريسية،على 

ه، لذلك ينبغي على المدرس معرفة هذه القواعد والمعايير الختيار أجلقواعد دقيقة تضمن لها تحقيق ما وضعت من و 
  .المناسبة لموضوع الدرس والفئة المستهدفة األدواتيستطيع اختيار  حتى أدوات التكنولوجيا

 األسرةثانياا: 

 مجالفي  اإلنجليزّيةاستخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة  مدىب المتعلقة ( النتائج2يبين الجدول ) 
 .)األسرة(

 .)األسرة( مجالفي  اإلنجليزّيةتدريس مادة اللغة  استخدام أدوات التكنولوجيا في مدىالمتعلقة ب النتائج (:7الجدول )
رقم 
 الفقرة

رتبة 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 5.05 4.52 .أدوات التكنولوجيا في المنزل عدم توفر 0 50
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54 5 
أدوات استخدام  عدم قناعة األسرة بأهمية

 مرتفعة         5.00 4.00 اإلنجليزّية التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة

52 2 
أدوات األسرة على استخدام أفراد قدرة عدم 

 5.42 4.20 .التكنولوجيا
 

 مرتفعة        

50 0 
في مادة اللغة  ضعف  المستوى الثقافي لألسرة

 متوسطة       2.09 2.25 .اإلنجليزّية

55 4 
اعتماد األسرة على األسلوب التقليدي في 

 مرتفعة      5.25 2.22 . يسالتدر 

 

  اإلنجليزّيةمادة اللغة  استخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مدىمن حيث  الثانيةفي المرتبة  المجالجاء هذا     
على  (55،52،54،50)( نالت فقرات50 -55فقرات وهي الفقرات من ) خمسحيث تكون من  ةاألربع المجاالتبين 

على درجة  (50،بينما حصلت الفقرت)(4.00-2.22تها الحسابية بين )اوحت متوسطدرجة امتالك كبيرة إذ ترا
عدم قناعة األسرة بشكل عام بأهمية توظيف أدوات إلى  هذا يعزىقد و  ،(2.25) امتالك متوسطة بمتوسط حسابي
 بأهمية األسرة إدراك وعدم األسرةالمستوى الثقافي لدى  إلى تدنيوقد يعزى السبب ، التكنولوجيا في العملية التدريسية

أبنائهم في الحصول على التكنولوجيا في عملية التدريس من خالل توفير الوقت والجهد على  أدواتاستخدام 
 المعلومات.

 المعلمثالثاا:   

 مجالفي  اإلنجليزّيةاستخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة  مدىب المتعلقة ( النتائج0يبين الجدول )      
 .المعلم()

 .(المعلم) مجالفي  اإلنجليزّيةاستخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة  مدىالمتعلقة ب النتائج(: 8الجدول )

 

رقم 
 الفقرة

رتبة 
 الفقرات الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

2 0 

خاصة قيام المعلم بالتخطيط المسبق قبل اختيار أدوات التكنولوجيا ال
 مرتفعة 5.42 2.90 .اإلنجليزّيةبمادة للغة 

2 5 

يقلل من  بة وتربية الصفو تكليف المعلم بأعمال إضافية كالمنا
 مرتفعة 5.50 4.50 استخدام أدوات التكنولوجيا.

0 2 

في  عدم قناعة بعض المعلمين بأهمية استخدام أدوات التكنولوجيا
 مرتفعة 5.24 2.22 .اإلنجليزّيةمادة اللغة  تدريس

 متوسطة 5.09 2.00تحقق  التييستخدم المعلم أدوات التكنولوجيا المناسبة للموقف الصفي  0 9
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 .اإلنجليزّيةأهداف مادة اللغة 

52 4 
 اإلنجليزّيةيستخدم  المعلم أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة 

 متوسطة 5.20 2.44 بشكل مستمر.

 

  اإلنجليزّيةمادة اللغة  استخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مدىمن حيث  الثالثةفي المرتبة  المجالجاء هذا      
على درجة  (2،2،0)( نالت فقرات52 -2فقرات وهي الفقرات من ) خمسحيث تكون من  ةاألربع المجاالتبين 

درجة امتالك  على (9،52،بينما حصلت الفقرت)(4.50-2.22تها الحسابية بين )اامتالك كبيرة إذ تراوحت متوسط
 أدوات التكنولوجياالتفاوت بين المعلمين في استخدام  إلى هذا وقد يعزى ،(00،2،44،2) متوسطة بمتوسط حسابي

لى نقص في الخبرات والمهارات لدى بعض و  وعدم وجود الدورات  ،أدوات التكنولوجيافي كيفية التعامل مع المعلمين ا 
يتعاملون مع  المعلمينوعلى العكس من ذلك يوجد بعض من  ذا المجال،والورش التدريبية التي تنمي قدراتهم في ه

أدوات إلى عدم انخراط المعلمين في دورات تساعدهم على استخدام  أيضاً  السبب يعودقد و  ،هذه الوسائل بحرفية وخبرة
 التكنولوجيا في العملية التدريسية.

 الطالبرابعاا: 

 مجالفي  اإلنجليزّيةاستخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة  ىمدب المتعلقةالنتائج  (9يبين الجدول)    
 .)الطالب(

 
 .)الطالب( مجالفي  اإلنجليزّيةاستخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة  مدىالمتعلقة بالنتائج (: 9الجدول)

 
رقم 
 الفقرة

رتبة 
 الفقرات الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجةال المعياري

5 5 

عدم القناعة بأهمية استخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة 
 مرتفعة 2.00 2.94 .اإلنجليزّية

0 0 
 استخدام أدوات التكنولوجيا العام فيالضعف 

 متوسطة 5.50 0.00

2 0 
 إلغراض التعليمية استخدام أدوات التكنولوجياعدم 

 مرتفعة 5.22 2.02

4 2 

يشجع على  اإلنجليزّيةالتكنولوجيا في تدريس مادة اللغة أدوات استخدام 
 متوسطة 5.45 2.22 .ميعملية التعلم والتعل

0 4 
 قضاء وقت الفراغ في اللعب وممارسة الهوايات

 متوسطة 5.04 2.40
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  نجليزّيةاإلمادة اللغة  استخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مدىمن حيث  الرابعةفي المرتبة  المجالجاء هذا     
على درجة امتالك  (5،2)( نالت فقرات0 -5فقرات وهي الفقرات من ) خمسحيث تكون من  ةاألربع المجاالتبين 

على درجة امتالك متوسطة  (0،0،4،بينما حصلت الفقرت)(2.94-2.02تها الحسابية بين )اكبيرة إذ تراوحت متوسط
ضعف بعض الطلبة في استخدام أدوات التكنولوجيا  السبب إلى يعزىقد و ،(00،0،40،2،2،22) بمتوسط حسابي

 قاتهمقضاء معظم أو  السبب إلى انشغال الطلبة و الباحثةواقتصر اهتمامهم على عملية القراءة والكتابة فقط، وقد يعزى 
وقد يعزى السبب إلى الوضع االقتصادي لألسرة من حيث عدم قدرة األسرة على توفير  ،في اللعب وممارسة الهوايات

 دوات التكنولوجيا)جهاز حاسوب( في المنزل.أ

استخدام  مدىفي  ( α ≤0.05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الثاني:نتائج السؤال 
للمرحلة األساسية العليا في مدارس لواء الشوبك من وجهة  اإلنجليزّيةأدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة 

 ؟النوع االجتماعي  لمتغير نظر الطلبة

لتقديرات  وتحليل التباين األحادي المعيارية االنحرافاتو جابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية إلل    
كما  النوع االجتماعي لمتغير تبعاً  اإلنجليزّيةاستخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة  مدىل أفراد عينة الدراسة
 (.52ول )هو مبين في الجد

استخدام أدوات التكنولوجيا في  مدىل الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين األحادي لتقديرات أفراد عينة الدراسة ت(: المتوسطا11الجدول )
 .االجتماعي النوعلمتغير  تبعاا  اإلنجليزّيةة اللغة تدريس ماد

 

 متغير النوع  مدى( تعزى ل α ≤0.05يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )      
استخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس  مستوى نه ال يوجد فرق فيأ، وهذا يدل على المجاالتفي جميع  االجتماعي
 من الذكور أو اإلناث. سواءً  اإلنجليزّيةة مادة اللغ

 المجال الرقم

 (n=150)أنثى  (n=100ذكر )

قيمة 
(t) 

الداللة 
المتوسط  اإلحصائية

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

1 
البيئة 
 2.29 5.45 2.29 4.25 2.42 4.22 المدرسية.

 2.44 2.49 2.05 4.20 2.02 4.55 األسرة. 2

 2.09 2.20 2.09 2.22 2.25 2.92 المعلم. 3

 2.00 2.45 2.20 2.25 2.22 2.22 الطالب. 4

 1.57 1.73 1.54 3.96 1.55 4.11 األداة ككل 
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 مدىفي (  α ≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) :الثالثنتائج السؤال 
للمرحلة األساسية العليا في مدارس لواء  اإلنجليزّيةاستخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة 

 ؟الصف الدراسيمتغير تعزى ل الشوبك من وجهة نظر الطلبة
استخدام أدوات التكنولوجيا  مدىل لتقديرات أفراد عينة الدراسة وتحليل التباين األحادي الحسابية واالنحرافات المعيارية ت(: المتوسطا11الجدول )

 الصف الدراسي.لمتغير  تبعاا  اإلنجليزّيةفي تدريس مادة اللغة 
 

 المجال
 (n=40)العاشر (n=55) التاسع (n=75)الثامن  (n=80)السابع

 (fقيمة )
الداللة 
 االنحراف متوسط االنحراف متوسط االنحراف متوسط متوسط        االنحراف اإلحصائية

البيئة 
 2.40 5.50 2.02 4.22 2.22 4.25 2.22 4.25    2.42          4.22 المدرسية.

 2.49 5.22 2.05 2.00 2.00 4.22 2.42 4.22 2.44             4.55 األسرة.

 5.22 2.45 2.22 2.22 2.05 2.49 2.95 2.22            2.20 المعلم.
 
2.22 
 

 2.00 2.50 2.20 2.44 2.25 2.42 2.20 2.22 2.20            2.20 الطالب.
األداة 
 2.40 5.02 2.00 2.20 2.00 2.20 2.42 2.99 2.42            2.94 ككل

 

في الصف الدراسي متغير  مدى( تعزى ل α ≤0.05 م وجود فروق ذات داللة إحصائية )يتبين من الجدول السابق عد
 واألداة ككل. المجاالتجميع 

استخدام  مدىفي (  α ≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة): الرابعنتائج السؤال 
ساسية العليا في مدارس لواء الشوبك من وجهة للمرحلة األ اإلنجليزّيةأدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة 

 ؟العمر الزمنيتعزى لمتغير  نظر الطلبة
استخدام أدوات التكنولوجيا  مدىل الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين األحادي لتقديرات أفراد عينة الدراسة ت(: المتوسطا12الجدول )

 .العمر الزمنيتغير لم تبعاا  اإلنجليزّيةفي تدريس مادة اللغة 

 

 المجال
 (n=40)العاشر (n=55)التاسع  (n=75)الثامن  (n=80)السابع

الداللة  (fقيمة )
 االنحراف متوسط االنحراف متوسط االنحراف متوسط متوسط        االنحراف اإلحصائية

البيئة 
 المدرسية.

4.44          2.05    4.02 2.05 4.00 2.04 4.52 2.00 5.02 2.29 

 2.22 5.22 2.25 2.29 2.40 4.29 2.44 4.05 2.22             4.00 األسرة.

 5.00 2.20 2.02 2.29 2.40 2.49 2.20 2.29            2.00 المعلم.
 
2.05 
 

 2.44 0.02 2.40 2.22 2.22 2.20 2.20 2.22 2.00            2.20 الطالب.
األداة 
 202 5.95 2.40 2.22 2.44 2.22 2.40 2.90 2.40            4.24 ككل
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العمر متغير  مدى( تعزى ل α ≤0.05 يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )     
،ولبيان الفروق الزوجية للدالة  مجال البيئة المدرسيةباستثناء  واألداة ككل، المجاالتالعملية في جميع الزمني 

متغير  مدىل  (Scheffé) الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة "شيفيه"إحصائيًا بين المتوسطات 
    (. 52، كما في الجدول رقم) مجال البيئة المدرسية إلى العمر الزمني

 .المدرسيةمجال البيئة على  العمر الزمنيمتغير  مدى( المقارنات البعدية بطريقة "شيفيه" ل13الجدول )

سية
مدر

ة ال
لبيئ

ا
 

 12 13 14 15 

50 
2.50 

   

52 
2.29 2.20 

  

54 
2.22 2.54 2.55 

 

 50 
2.52 2.52 *2.22 2.50 

 (   α ≤0.05)دالة عند مستوى الداللة*           

(  بين الصف وغيره من الصفوف في  α ≤0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية)52يتبين من جدول رقم )    
مجال البيئة في  العمر الزمني( سنة من 50) ولصالح فئة (50) من وبين فئة أكثر (،54بين فئة ) العمر الزمني

 .المدرسية

 :(والثالث والرابع الثاني لكّل من األسئلة) مناقشة النتائج

 :النوع االجتماعي 

 عزى إلى متغير ت α≤0.05) ) مستوى الداللة عندق ذات داللة إحصائية و ( عدم وجود فر 52يالحظ من جدول )   
استخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة  مدىل أفراد عينة الدراسة امتالكفي تقدير مستوى  النوع االجتماعي

 اإلنجليزّيةمعلمي اللغة  وأن ،المنهاج ين يدرسون نفسالنوع االجتماعي كال أن  السبب إلى يعزىوقد  ،اإلنجليزّية
استخدام أدوات التكنولوجيا في الغرفة الصفية مما ينعكس على الطلبة  ورشات ودورات التدريبية توضح آليةخضعوا إلى 

تعزى  إحصائية وجود فروق ذات داللة إلىالتي توصلت  (0254مراد،واختلفت مع دراسة ) .على اختالف أجناسهم
 .النوع االجتماعي لمتغير 

 :الصف الدراسي

عزى إلى متغير ت  α ≤0.05 ))مستوى الداللة دعنق ذات داللة إحصائية و وجود فر عدم ( 55يالحظ من جدول )  
استخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة  مدىلأفراد عينة الدراسة  امتالكفي تقدير مستوى  الصف الدراسي

أدوات لديهم نفس القدرة للتعامل مع  صفوفهم الدراسية على اختالف الطالبالسبب إلى أن  يعزىقد و  ،اإلنجليزّية
 اإلنجليزّيةتربية والتعليم تقوم بتأليف كتب اللغة أن وزارة ال ويعزى السبب أيضاً  ،صفوفهمبغض النظر عن  لوجياالتكنو 

بما يتوافق مع النتاجات التعليمية المعاصرة لجميع الصفوف الدراسية بدرجة متساوية دون النظر لصف دراسي دون 
في المدارس يدرسها معلم واحد ذو كفاءة وقدرة  اإلنجليزّية اللغةأن مادة  الباحثةرى تو  غيره من الصفوف األخرى،
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 العطياتمع دراسة كل من  هذه الدراسة مع دراسة كل من واختلفت.عالية قادر تحقيق أهداف المادة
(5990Atiyyat,) ،(،0252هبه)  الصف الدراسيلمتغير تعزى  إحصائية وجود فروق ذات داللة إلىالتي توصلت.  

 :العمر الزمني

عزى إلى متغير ت α ≤0.05 )) مستوى الداللة عندق ذات داللة إحصائية و وجود فر  (50يالحظ من جدول )   
استخدام أدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة  مدىل أفراد عينة الدراسة امتالكفي تقدير مستوى  العمر الزمني

عامل مع أدوات التكنولوجيا ة األكبر لديهم القدرة على التالفئة العمري ويذ الطلبةأن  إلىوقد يعزى السبب  ،اإلنجليزّية
 بأن اعتقاد لديهم الطلبة األقل عمراً السبب أيضًا إلى أن  الباحثة وعز توقد  كبر من الفئة العمرية األقل،بشكل أ
عزى وقد ي   ،الطلبة األكبر عمراً على عكس  التقليدية الطريقة من أكبر مجهود إلى يحتاج أدوات التكنولوجيا استخدام

إلى تخوف بعض الطلبة األقل عمرًا من استخدام أدوات التكنولوجيا في العملية التعليمية مقارنة بالطلبة  أيضاً  ببالس
األكبر عمرًا،ويعزى السبب أيضًا إلى أن الطلبة ذوي الفئة العمرية األكبر لديهم القدرة على استثمار أدوات التكنولوجيا 

 والبعد عن المواقع غير تعليمية بعكس الطلبة األقل عمرًا. الدراسية في تحقيق أهداف المادة 

 :التوصيات  

 .جيات الحديثةيلتطبيق االستراتل الطلبةتوفير اإلمكانيات المادية التي يحتاجها  •

 .اإلنجليزّيةأدوات التكنولوجيا في تدريس مادة اللغة إجراء دراسات أكثر حول العوامل التي تقلل من استخدام  •

 قديم التعزيز والمكافآت المادية للطلبة عند استخدام أدوات التكنولوجيا.ت •
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