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معلمي المرحلة االساسية في مادة اللغة تطوير األداء المهني لفي  اإلنترنتأثر استخدام 
 اإلنجليزية 

 مفلح محمد خليفة د. محمد

 ملخص:
في تطوير األداء المهني لمعلمي أثر استخدام اإلنترنت إلى هدفت هذه الدراسة إلى التعرف 

اللغة اإلنجليزية من وجهة نظرهم وفقًا لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والدورات التدريبية. ُطبقت 
ومعلمة من معلمي اللغة اإلنجليزية للمرحلة ا ( معلم90هذه الدراسة على عينة عشوائية مكونة من )

لجمع أداة ، وتم استخدام االستبانة معلمة( 53و)معلما  (37بواقع )األساسية في مديرية اربد الثانية، 
البيانات. أظهرت النتائج وجود درجة مرتفعة إلستخدام اإلنترنت في إكساب المعلمين مهارة التصميم 
والتنفيذ وكانت درجة االستخدام دالة إحصائّيًا، ووجود درجة متوسطة إلسهام اإلنترنت في إكساب 

انت درجة االستخدام دالة إحصائّيًا، أما فيما يتعلق بالمتغيرات فقد أظهرت المعلمين النمو المهني وك
( لمجالي الدراسة α=0.05نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
الدورات التدريبية في اللغة و والدرجة الكلية وفق متغيرات )الجنس، الخبرة التدريسية، المؤهل العلمي، 

إلنجليزية(، ويوصي الباحث بضرورة تطوير األداء المهني لمعلمي اللغة اإلنجليزية للقيام بأدوارهم ا
 كمتطلب أساسي من متطلبات العصر. فاعليةالتعليمية بكفاءة و 

  .اللغة اإلنجليزية، المرحلة األساسيةي اإلنترنت، األداء المهني، معلم الكلمات المفتاحية:
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The Impact of Internet Use on the development of performance of 

English Language Teachers in the Basic Stage Schools  

Dr. Mohammad Kh. M. Muflih 

Abstract:  
This study aimed to identify the impact of Internet use on the 

development of professional performance of English language teachers 

according to sex, academic qualification, and training courses. This study 

was conducted on a random sample of 90 teachers in Irbid Directorate (37 

males and 53 females), who voluntarily participated to complete the 

questionnaire. The results showed that the mean scores of design and 

implementation skills among teachers using the Internet were significantly 

higher than the average scores reported by the general population. Also, the 

use of Internet significnalty contributed to teachers’ professional growth. 

However, the results showed no significant differences at (α = 0.05) for the 

study fields and the total score according to the variables (sex, academic 

qualification, and teaching experience). The researcher recommended the 

need for developing the professional performance of English language 

teachers as a major source of basic teaching and learning to enhance their 

educational roles and fulfill the requirments of today’s teaching styles.  
Keywords: Internet, Professional Performance, English Language Teachers, 

Basic Stage. 
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 دمة:المق
طرائق الى معلمين يمتلكون كفايات عديدة منها  كافةالنهضة الشاملة في جوانب الحياة تحتاج 

التواصل مع ثورة المعلومات واالتصاالت واستثمارها احسن استثمار، التدريس الفعالة والحديثة و 
 العلم لتحصي في لطالبه نجاحا التعليمية رسالته أداء في نجاحه و التربوية العملية عماد فالمعلم هو

 التي والمعرفية األدائية همقدرات لتنمية دائمة بحاجة فالمعلم لذلك الدراسية، المناهج أهداف وتحقيق
 فإنه المعلم عمل في المهني التطوير ثريؤ  ولكي التعليمية، العملية مدخالت من أساسياً  مدخالً  تعد

 Abdel  إشباعها وطرق الطلبة احتياجات إلى والتعرف ئهأدا تحسين إلى مستمر بشكل يحتاج

Aziz , & Salam, 2007)).  

 أن المعلم من يتطلب التعليمية العملية تشهدها التي والتكنولوجية العلمية التطورات ظل وفي
 المصادر هذه أهم اإلنترنت ويعد المعرفة، مصادر إلى للوصول العلمية المعرفة على منفتحاً  يكون
 االجهزة امتالك في التوسع تزايد ظل في اإلنجليزية اللغة خاص بشكلو  اللغات تعليم فاعلية لتعزيز

 من به تتميز لما الحاسوب وأجهزة الذكية، الهواتف ذلك في بما هاواستخدام اإللكترونية التكنولوجية
 اللغة قواعد معرفة في سواء حد على والطلبة المعلمين مستويات جميع تناسب مرنة تطبيقات
 . (Itayem, 2014)اإلنجليزية  اللغة مهارات لتطوير والتواصل لسليما والنطق والمفردات
 اللغةفي  تعلمه تطوير المعلم من يتطلب التعليم في اإلنترنت ومصادر الحاسوب استخدام إن
 والقراءة الكتابة مهارات لديهم نيحسّ  اإلنترنت لمصادر المعلمين استخدام ألن وذلك اإلنجليزية
 في المعلم عند األداء تطوير يسهم كما والمناقشة، والحوار التدريس وأساليبهطرق  وتعزيز والمحادثة

 زمالئهم عن المتخلفين خاص وبشكل اإلنجليزية اللغة طلبة مشكلة حل في اإلنجليزية اللغة
(Breen, 2005.) 

 اللغة معلمي بين الشائعة االجتماعي التواصل مواقع ( أنSrinivas, 2015) سرينيفاس وأكد
 عملية في والسير المعلومات إلى بالوصول المهني أدائه تطوير في عليها يعتمد أداة تعد ليزيةاإلنج
 .فاعليةو  بكفاءة والتعليم التعلم

 فرصة هو توفير المختلفة التعليم تقنيات على المعتمد التعلم أحدثه الذي المهم التغيير إن
 وتنظيما حرية أكثر المعلم فيصبح انمك واي وقت أي في اإلنجليزية اللغة مهارات على للتدريب
 (.Shim, 2013) والتدريس التعليم في لديه الدافعية ويزيد للوقت

 اللغة تعلم مهارات تطوير من يمكنه متزايد، بشكل واإلنترنت للحاسوب المعلم استخدام إن
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 مختلفة طرق رتطوي في همقدرات لتعزيز فريدة مزايا من الحديثة التقنيات هذه تحمله لما اإلنجليزية،
 تعزيزها. المراد المهارة مع يتناسب بما متعلم كل تناسب لتدريسفي ا

 الدراسة مشكلة
 تطوير في عامال اساسيا اإلنجليزية لمعلمي المرحلة االساسية في اللغة المهني التطويريعد 

 التعلم بإدخال عليها طرأت التي التطورات ولعل التعليمية وبخاصة لمعلمي اللغة االنجليزية، العملية
 بعض أن إال التعليم، في التقنيات هذه استخدام متابعة ضرورة إلى أدى التعليم في اإللكتروني
أهدافه.  وبلوغ مهمته أداء في القصور بعض من يعاني اليزال المهني التطوير بأن كشفت الدراسات

 استخدام على يزيةاإلنجل اللغة معلمي اقتصار إلى أشارتالتي  (El-Shaer, 2006) دراسة مثل
 ر ومتطلباتهالعص  مستجدات مواكبة ضرورة استوجب مما المهني، ئهمأدا لتطوير التقليدية األساليب

مكانياتهم اإلنجليزية اللغة معلمي مقدرات تطوير مع يتناسب بشكل التعليمية العملية لتتم  تطوير ثم وا 
 باللغة أكانت سواء التعليم في نترنتاإل استخدام إلى تطرقت التي األبحاث أن إالالمهني. أدائهم
 التعليم، في اإلنترنت استخدام كيفية األبحاث هذه معظم وتناولت جدًا، قليلة اإلنجليزية أم العربية
 على تركز ولم البحث، أو اإلدارة في واستخدامه ووظائفه األكاديمي التحصيل في استخدامه وأهمية

 اإلنجليزية. اللغة لميلمع المهني في التطوير استخدامه مجاالت
 المهني األداء تطوير في اإلنترنت استخدام أثر لتقصي الحالية الدراسة جاءت هنا ومن

 :اآلتيبالسؤال  البحث مشكلة تحديد ويمكن نظرهم، وجهة من اإلنجليزية اللغة لمعلمي
  ة نظرهم؟ معلمي اللغة اإلنجليزية من وجهتطوير األداء المهني لما أثر استخدام اإلنترنت في 

 اآلتية األسئلة السؤال هذا من ويتفرع
 التصميم مجال في اإلنجليزية اللغة لمعلمي المهني األداء تطوير في اإلنترنت استخدام أثر ما .2

 نظرهم؟ وجهة من الدراسي للمنهاج والتنفيذ
 ارةاإلد مجال في اإلنجليزية اللغة لمعلمي المهني األداء تطوير في اإلنترنت استخدام أثر ما .0

 نظرهم؟ وجهة من والتقويم التربوية
 استخدام أثر حول الدراسة عينة استجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .3

 عند والتنفيذ التصميم مجال في اإلنجليزية اللغة لمعلمي المهني األداء تطوير في اإلنترنت
 التعليمية(؟ الخبرةو  العلمي، المؤهل الجنس،) لمتغيرات: تعزى (α=0.05) الداللة مستوى

 أثر ما حول الدراسة عينة استجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .4
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 التعليمية اإلدارة مجال في اإلنجليزية اللغة لمعلمي المهني األداء تطوير في اإلنترنت استخدام
 الخبرة العلمي، المؤهل نس،الج) اآلتية للمتغيرات تعزى (α=0.05) الداللة مستوى عند والتقويم
 (.التعليمية

 الدراسة أهمية
 األداء تطوير في اإلنترنت استخدام أثر :وهو تناولته الذي الموضوع في الدراسة أهمية تأتي

 فيما الحالية للدراسة والتطبيقية النظرية األهمية توضيح ويمكن اإلنجليزية، اللغة لمعلمي المهني
اسة منطلقا لدراسات اخرى بما توفره من ادب نظري ودراسات سابقة ان تكون هذه الدر  : يمكنيأتي

إغناء المكتبة العربية بشكل عام والمكتبة االردنية بشكل  فضاًل عنفي مجال استخدام االنترنت 
لمعلمي المرحلة االساسية وبشكل اساسي  وضرورته خاص فيما يتعلق باهمية تطوير االداء المهني

 :منية. اما االهمية التطبيقية للبحث تأتي في مادة اللغة االنجليز 
 مالتصمي مجال في اإلنجليزية اللغة لمعلمي المهني األداء تطوير فييساعد  اإلنترنت استخدام .2

 الدراسي للمنهاجوالتقويم  والتنفيذ

 المهني األداء تطوير في االنترنت استخدام أثر توضح التي األبحاث إجراء على الباحثينحيث  .0
 المختلفة.  الدراسية المراحل في اإلنجليزية غةالل لمعلمي

 تطوير أهمية إيضاح فيالتي تقدمها  والمقترحات التوصيات خالل من الدراسة هذه ُتسهم  .3
 .المختلفة التعليمية المؤسسات في القرار لصانعي اإلنجليزية اللغة لمعلمي المهني األداء

 أهداف الدراسة
 :إلى الدراسة تهدف

 وجهة من اإلنجليزية اللغة لمعلمي المهني األداء تطوير في اإلنترنت اماستخد معرفة أثر .2
  نظرهم.

 مجالي في اإلنجليزية اللغة لمعلمي المهني األداء تطوير في اإلنترنت استخدام معرفة أثر .0
 نظرهم. وجهة منوتقويم العملية التعليمية  التربوية اإلدارة

اإلنجليزية وفقا  اللغة لمعلمي المهني داءاأل تطوير في اإلنترنت استخدام أثر عن الكشف .3
 (.التدريبية الدورات العلمي، المؤهل الجنس،) لمتغيرات

 الدراسة حدود
 األساسية. المرحلة بمدارس اإلنجليزية اللغة معلمي على الدراسة البشرية: اقتصرت الحدود 
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 األردن. في الثانية اربد مديرية المكانية: مدارس الحدود 
 م. 2019/2018 الدراسي العام من األول الدراسي ية: الفصلالزمان الحدود 
 األداء تطوير في اإلنترنت استخدام أثر معرفة على الدراسة الموضوعية: اقتصرت الحدود 

 اإلنجليزية. اللغة لمعلمي المهني

 مصطلحات الدراسة
  :ه من من أجهزة الحاسب اآللي وملحقات عديداهي عبارة عن شبكة عمالقة تربط اإلنترنت

جميع أنحاء العالم، ويستخدمها األفراد والمؤسسات للتواصل وتبادل المعلومات والبيانات 
بالشبكة الضخمة من  إجرائيا   فوتعر  (Abu El-Azm,2012) الشبكةباستخدام تطبيقات هذه 

والمنتشرة حول العالم، األمر الذي يتيح الوصول إلى  بعضاالحواسيب المرتبطة مع بعضها 
في أي زمان ومكان من خالل البرامج المتنوعة بهدف تطوير مهارات اكتساب اللغة  المعلومات

 اإلنجليزية. 
 :هو القيام بأعباء الوظيفة التي يقوم بها الشخص من مسؤوليات وواجبات، وفقًا  األداء المهني

للمعدل المفروض أداؤه من العامل الكفء المدرب، ويمكن معرفة هذا المعدل عن طريق تحليل 
بالعملية المستمرة لالرتقاء بمستوى أداء ويعرف إجرائيا . ((Abou El Naser,2010 األداء

دارة العملية التعليمية وتقويمها.  المعلمين المهني لتميزه عن غيره في تخطيط الدروس وتنفيذها وا 

 السابقة: الدراسات
 فيما يأتي عرض للدراسات السابقة ذات الصلة:

 اللغة مدرسي تواجه التي المشكالت عن الكشف إلى هدفت ةدراس (Saeed,2015) أجرى 
الموصل في  مدينة في العام التعليم مدارس في تدريسهم أثناء المتوسطة في المرحلة في اإلنجليزية

معلما من مختلف األعمار والجنس والمستوى التعليمي.  52 من الدراسة عينة العراق. وتكونت
جراء مقابالت كأداة اإلستبانة وتم استخدام التحليلي، الوصفي المنهج وأستخدم  وأهم للدراسة، وا 
تدريس اللغة االنجليزية حيث تم  عديد من المشكالت تواجههي:  الدراسة إليها توصلت التي النتائج

مرتبطة بالمعلم وخبراته واتجاهاته مثل االستخدام المبالغ فيه للغة العربية في  مشكالتتقسيمها الي 
لها عالقة بالبيئة  مشكالتمن البرامج التدريبية وهناك ايضا  مزيدالمعلم إلى التدريس وحاجة 

التعليمية وتوفر المصادر في المدارس كالمكتبات والوسائل التعليمية ومختبرات اللغة االنجليزية. 
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لذلك اقترح المعلمون اخضاع نظام التعيينات الى معايير عالية وتقديم دورات تدريبية للمعلمين قبل 
 .التوظيف
 اللغة تدريس في الحاسوب استخدام أثر إلى معرفة (، فهدفت(Al-Jumhur,1999 دراسة أما
 واستخدمت التقليدية بالطرق مقارنة ثانوي األول الصف لطالب الدراسي التحصيل على اإلنجليزية
 هناك أن الدراسة نتائج وأظهرت ( طالبًا،64) من الدراسة عينة وتكونت التجريبي، المنهج الدراسة
 الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة طالب تحصيل متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروقا
 لبلوم المعرفي المجال في والفهم التذكر مستويات ( في0.05) مستوى عند اإلنجليزية اللغة في

 بطال تحصيل متوسطات بين داللة ذات فروق وجود عدم المجموعة التجريبية. وكذلك لصالح
 المعرفي المجال في التطبيق مستوى ( في0.05) مستوى عند والضابطة التجريبية المجموعتين

 لبلوم.
 تعليم في اإللكترونية المواقع استخدام أهمية تأكيد ( إلىKrajka,2000) دراسة وهدفت

 العلمية في اإلنترنت دور اكتشاف. و خاص بشكل والكتابة عام بشكل اإلنجليزية اللغة مهارات
 قاعة في اإلنترنت استخدام كيفية حول مقترحات وتقديم كذلك، والطالب المعلم ودور تعليمية،ال

 الحالة دراسة على الدراسة اعتمدتالتعليمية. و  األهداف بعض وتحقيق التعليم لتحسين الدرس
 سةمدر  طالب العينة وشملت للتجربة، الواقعي والتطبيق الفعلي التدريس خالل من العملية والتجارب

 اإلنترنت، باستخدام الكتابة تعليم تنمية يجب أنه إلى الدراسة ببوالند. وتوصلت الثانوية باتوري ستيفن
 اإللكترونية والمواقع الحواسيب استخدام على تحفيزهم بغرض اآلخرين مع التفاعل للطلبة والسماح
 ت.اإلنترن مواقع على منشورة أعمالهم رؤية عند بالنفس بالثقة شعور لمنحهم

 الكتابي األداء على الحاسوب أثرإلى  التعرف هدفت إلىدراسة ( Alsouqi,2001) أجرى
 واستخدم األردن، في عمان بمدينة اإلنجليزية باللغة التعبير مادة تعليم في العاشر الصف لطلبة
الخاصة.  المدارس من وطالبة ( طالبا37) من الدراسة عينة التجريبي. وقد تكونت شبه المنهج

 باللغة التعبير تعليم في اللغوي الطلبة أداء على إيجابياً  دوراً  للحاسوب الدراسة: أن نتائج أهم نتوكا
 المجموعة لصالح كانت والتي اإلحصائية الداللة ذات الفروق إلى استناداً  وذلك اإلنجليزية،
 التجريبية.

 سجلت ،الطالب من لمجموعتين التعليم أساليب ( بينHalsne,2002) دراسة وقارنت
 فصل في الثانية المجموعة سجلت حين في اإلنترنت، طريق عن دراسي فصل في األولى المجموعة
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 وكان الطالب، بقية الثانية المجموعة شملت بينما ( طالباً 1642) من العينة وتكونت تقليدي دراسي
 بنسبة الدراسة األولى المجموعة من ( طالباً 240) أكمل أن الدراسة إليها توصلت التي النتائج من
 اإلنترنت طالب غالبية أعمار وبلغت ،%100 لديها العود نسبة تبلغ الثانية والمجموعة %9و 57
 الشبكة طالب وغالبية ،26 سن تحت التقليدية المجموعة طالب أعمار وأغلبية ر،أكث أو سنة 26

 مشكالت حل في سهمت اإلنترنت باستخدام الدراسة وأن البصري، األسلوب العالمية)اإلنترنت( تفضل
 الدراسة. ترك خطر في هم الذين الطالب
 استخدام أهمية إلى التعرف إلى ، فهدفت(Al-Bukhari,2008)أجرتها  التي الدراسة أما

 معلمات نظر وجهة من المحادثة تحسين في اإلنترنت شبكة على اإلنجليزية اللغة تعليم مواقع
( 344) الدراسة عينة الوصفي. وقد بلغت المنهج تبعوا جدة. بمدينة ومشرفاتها الثانوية المرحلة
 إيجابية استجابات لهم كانت الدراسة عينة ( مشرفة. وتم التوصل الى النتائج اآلتية: ان26و) معلمة
 في اإلنترنت شبكة على اإلنجليزية اللغة تعليم مواقع استخدام أهمية نحو إحصائية داللة ذات

 إيجابية استجابات لهم كانت الدراسة عينة وأن أفراد مرتفع، بيبمتوسط حسا االستماع مهارة تحسين
 في اإلنترنت شبكة على اإلنجليزية اللغة تعليم مواقع استخدام أهمية نحو إحصائية داللة ذات

ن مرتفع، بمتوسط حسابي التحدث مهارة تحسين  ذات استجابات لهم كانت الدراسة عينةأفراد  وا 
 شبكة عبر اإلنجليزية اللغة تعليم مواقع استخدام على الطالبات لإقبا درجة نحو إحصائية داللة

 مرتفع. بمتوسط حسابي اإلنترنت
 في المتنوع اإلشراف إسهام درجة إلى التعرف هدفت ةبدراس (Al-Salami,2013)وقامت 

 التربويات. وتم والمشرفات المعلمات نظر وجهة من اإلنجليزية اللغة لمعلمة المهني األداء تطوير
 التعليم، وتقنيات الدروس، وتنفيذ للتدريس، وهي: التخطيط محاور ستة من مكونة استبانة إعداد
دارة  حول التربويات والمشرفات المعلمات نظر وجهة لمعرفة المهني، والنمو والتقويم، الصف، وا 
 على تبانةاالس طبقت إذ اإلنجليزية، اللغة لمعلمة المهني األداء تطوير في المتنوع اإلشراف إسهام

 تربوية. وأظهرت ( مشرفة15و) المكرمة، مكة بمدينة اإلنجليزية اللغة معلمات من ( معلمة130)
 بدرجة اإلنجليزية اللغة لمعلمة المهني األداء تطوير في يسهم المتنوع اإلشراف أنّ  الدراسة نتائج
دارة تعليم،ال وتقنيات الدروس، وتنفيذ للتدريس، اآلتية: التخطيط المجاالت في عالية  الصف، وا 

 التربويات. والمشرفات المعلمات نظر وجهة من وذلك المهني، والنمو والتقويم،
للكشف عن أثر اإلنترنت   .(Bani-abdel rahman,2013هدفت الدراسة التي أجراها ) 
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ة على إجادة مهارة المحادثة في اللغة اإلنجليزية. واستخدم فيها المنهج شبه التجريبي. وكانت عين
الدراسة واحد من الطلبة الذكور وواحدة من الطالبات اإلناث من طالب السنة األولى في الجامعة 
السعودية )المجموعة التجريبية( وواحد من الطلبة الذكور وواحدة من الطالبات اإلناث من الفصول 

ائية لصالح التدريسية )المجموعة الضابطة(. وكشفت نتائج الدراسة أن هناك فروقا ذات داللة إحص
 المجموعة التجريبية. 
اف المتنوع في رإلشم اسهاإجة درفة رمعإلى  (Alsalmi, M.,2014)دراسة وبينما هدفت 

 نمية ئاوعلى عينة عشستبانة ألا إذ طبقتتطوير األداء المهني للمعلمات والمشرفات التربويات 
سة بان االشراف المتنوع واستخدام االنجليزية بمدينة مكة المكرمة. وأظهرت نتائج الدراللغة ت امعلما
دارة ولتقالمهني، وا ولنم، واالتخطيط للتدريس بدرجة عالية في يسهمكاالنترنت  ملتعليت اتقنيا يم، وا 

 .على أهمية استخدام التقنيات التعليمية خاصة في مجال التخطيط وتم التأكيد. فلصا
 اإلنجليزية اللغة تعلميلم يمكن مدى أي تحديد إلى هدفت ( دراسةShim,2013) وأجرى

 تصحيح وبرنامج اإلنترنت عبر التدريس مواد من محددة مجموعة باستخدام الكتابية مقدراتهم تحسين
 الدراسة مكونة من عينة التجريبي. وكانت شبه المنهج الباحث اإلنترنت. استخدم عبر األخطاء

 داللة ذات فروقا هناك أن اسةالدر  نتائج سيول. وكشفت في النساء جامعة طالبات من ( طالبة96)
 المجموعة. على التجريبية المجموعة لصالح إحصائية

 اإلنترنت شبكة على تعليمي برنامج أثر قياس (. إلىSharadgah,2013) دراسة وهدفت
 وأستخدم المنهجالعزيز.  عبد بن سلمان جامعة لطالب اإلنجليزية باللغة الكتابة أداء تطوير على
 الدراسي للعام الكتابة دورة في مسجلين ( طالباً 98) من الدراسة عينة ونتالتجريبي. وتك شبه
 عليهم طبق الذين التجريبية المجموعة في الطالب الدراسة: أن نتائج أهم (. ومن2013-2012من)

 استخدموا الذين الضابطة المجموعة في الطالب من كتاباتهم أداء في تحسناً  أظهروا البرنامج
 العادي. األسلوب
 الشبكات استخدام أثر عن الكشف إلى (، فهدفتKajornboon,2014دراسة ) أّما

 عينة التجريبي. وتكونت شبه المنهج اإلنجليزية. وأستخدم اللغة في الكتابة مهارة تعلم في االجتماعية
 الشبكات استخدام أن الدراسة نتائج بوك. وكشفت الفيس على مفتوحة مجموعة من الدراسة

 إيجابية. آثار هناك وكانتكانت فعالة  الكتابة مهارة تعلم في االجتماعية
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 لزيادة اإللكتروني التعليم استخدام إلى التعرف ، إلى(Al-Jarf,2006)دراسة  وهدفت
فضال  المنزل من اإللكتروني التعليم استخدام فاعلية إلى والتعرف الكتابة، في للطالبات التحصيل

 لطالبات اإلنجليزية اللغة تعليم في المقرر الكتاب على يعتمد الذي الصف في التقليدي التعليم عن
 ( طالبة113) الدراسة عينة سعود. وبلغت الملك جامعة في والترجمة اللغة كليات في األولى السنة
 وتجريبية، ضابطة مجموعتين إلى توزيعهن تم سعود، الملك جامعة في والترجمة اللغات كلية في

 الكتابة في التجريبية المجموعة طالبات لدى ضعف نقاط عدة وعي: وجودالن التحليل نتائج وأظهرت
 على المقدرة عدمو  الترقيم، عالمات استخدام وعدم واإلمالئية النحوية األخطاء مثل اإلنجليزية باللغة
 فكن الضابطة المجموعة طالبات وتنظيمها. أما األفكار عن التعبير وصعوبة مفيدة جمل تركيب
 واستخدام الكلمات وتهِجئة األفكار عن والتعبير اإلنجليزية باللغة الجمل تركيب ىعل مقدرة أكثر

 الترقيم. عالمات
 السابقة: الدراسات على التعقيب

 اإلنجليزية اللغة تدريس في والحاسوب اإلنترنت شبكة استخدام السابقة الدراسات تناولت
 مادة في للطلبة الكتابي األداء حسينت في الحاسوب استخدام الدراسات بعض تناولت إذ ،هاوتعلم
 على اإلنجليزية اللغة تعليم مواقع واستخدام (،Alsouqi,2001اإلنجليزية مثل دراسة ) باللغة التعبير

 Bani abde)ودراسة (Al-Bukhari,2008) كدراسةالمحادثة  تحسين في اإلنترنت

lrahman,2013). كما في دراسات  ةالكتابي مقدراتال تحسين في اإلنترنت واستخدام
(Shim,2013؛ Sharadgah,2013؛ Kajornboon,2014،) استخدام أخرى دراسات وتناولت 

 ,Al-Jarf)( وKrajka,2000اإلنجليزية كما في دراستي ) اللغة تعليم في اإللكتروني التعليم

R.S.,2006) دراسة كشفت بينما (Saeed,2015) اللغة مدرسي تواجه التي المشكالت عن 
 اإلشراف إسهام ( في (Al-Salami,2013 دراسة بحثت المهني بالتطوير يتعلق يزية. وفيمااإلنجل
 اإلنجليزية. اللغة لمعلمة المهني األداء تطوير في المتنوع

 في والحاسوب اإللكترونية والمواقع اإلنترنت استخدام على ركزت السابقة الدراسات أن   ُيالحظ
 واحدة دراسة تناولت فيما الطلبة، لدى والمحادثة الكتابة اراتمه وتحسين اإلنجليزية اللغة تعليم

ا المتنوع، اإلشراف باستخدام اإلنجليزية اللغة لمعلمة المهني التطوير  فتناولت الحالية الدراسة أم 
 بعض ضوء في نظرهم وجهة من اإلنترنت باستخدام اإلنجليزية اللغة لمعلمي المهني األداء تطوير

 المتغيرات.
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 واإلجراءات يقةالطر 
 الدراسة منهج

 الدراسة. هذه ألغراض )المسحي( لمناسبته الوصفي المنهج على الدراسة هذه اعتمدت
  الدراسة مجتمع

 مديرية بمدارس األساسية المرحلة بمدارس اإلنجليزية اللغة معلمي من الدراسة مجتمع تكون
( 153) عددهم البالغ م، 2019/2018 الدراسي العام من األول الدراسي الفصل خالل الثانية اربد

 ومعلمة. معلما
  الدراسة عينة

 من اختيارهم تم   اإلنجليزية اللغة معلمي من ومعلمة ( معلماً 90) من الدراسة عينة تكونت
 متغيرات وفق الدراسة عينة توزيع يوضح ( أدناه1) والجدول العشوائية، بالطريقة الدراسة مجتمع

 التدريبية(. الدورات العلمي، المؤهل ،التدريسية الخبرة )الجنس،
(: توزع عينة الدراسة تبعا  لمتغيرات )الجنس، الخبرة التدريسية، المؤهل العلمي، الدورات 1الجدول )

 (90التدريبية( )ن=
 المئوية النسب التكرار الفئة المتغير

 الجنس
 41.1 37 ذكور

 58.9 53 إناث

 التدريسية الخبرة

 35.6 32 سنوات10-1من

 40.0 36 سنة20-11 من

 24.4 22 فأكثر سنة 20

 العلمي المؤهل

 44.4 40 تربوية علوم أو إنجليزية لغة بكالوريوس

 27.8 25 ماجستير

 27.8 25 دكتوراه

 اإلنجليزية اللغة في التدريبية الدورات
 35.6 32 يوجد ال

 64.4 58 فأكثر دورتين

 %100 90 المجموع

 ( ما يأتي:1) الجدول من يظهر
 مئوية ( وبنسبة37) الذكور من األفراد لعينة التكرار نسبة بلغت الجنس: فقد لمتغير بالنسبة 

 (.%58.9) مئوية ( وبنسبة53) اإلناث من األفراد لعينة التكرار نسبة بلغت بينما (،41.1%)
 مئوية ( وبنسبة32سنوات" )10-1" للفئة التكرار نسبة التدريسية: إذ بلغت الخبرة لمتغير بالنسبة 

 مئوية ( وبنسبة36سنة" ) 20-11 "من للفئة األفراد لعينة التكرار نسبة بلغت بينما (،35.6%)

 مئوية ( وبنسبة22فأكثر" ) سنة 20" للفئة األفراد لعينة التكرار نسبة وبلغت (،40.0%)
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(24.45.) 
 بكالوريوس العلمي للمؤهل األفراد لعينة التكرار نسبة بلغت العلمي: إذ المؤهل لمتغير بالنسبة" 

 عينة تكرار نسبة بلغت وكما (،%44.4) مئوية ( وبنسبة40تربوية" ) علوم أو إنجليزية لغة
 عينة تكرار نسبة وبلغت (،%27.8) مئوية ( وبنسبة25"ماجستير" ) العلمي للمؤهل األفراد
 (.%27.8) مئوية ( وبنسبة25"دكتوراه" ) العلمي للمؤهل األفراد

 الذين األفراد عينة تكرار نسبة بلغت اإلنجليزية: إذ اللغة في التدريبية الدورات لمتغير بالنسبة 
 الذين األفراد عينة تكرار نسبة بلغت بينما (،%35.6) مئوية ( وبنسبة32يوجد" ) "ال أجابوا
 (.%64.4) مئوية ( وبنسبة58فأكثر" ) "دورتين أجابوا

 الدراسة أداة
 أهداف تحقيق بهدف الدراسة، عينة أفراد آراء على للحصول بتطوير استبانة الباحث قام
 من اإلنجليزية اللغة لمعلمي المهني األداء تطوير في اإلنترنت استخدام أثر عن بالكشف الدراسة
 السابقة اآلتية: بالدراسات باالستعانة وذلك األساسية، المرحلة بمدارس نظرهم وجهة

(Baniabdelrahman,2013؛ Shim,2013؛ Sharadgah,2013؛(Al-Bukhari, 2008.؛ 
Al- Jarf, 2006) نت ( فقرة،34) على األولية بصورتها واشتملت  من التحقق بعد االستبانة وتكو 

 والوظيفية الشخصية المتغيرات على األول الجزء اشتمل إذ جزأين؛ من وثباتها صدقها مؤشرات
 اللغة في التدريبية والدورات العلمي، لمؤهلوا التدريسية، والخبرة الدراسة: )الجنس، عينة ألفراد

 مهارة المعلمين إكساب في اإلنترنت إسهام وهما: مجال مجالين، الثاني الجزء وتضمن اإلنجليزية(،
 كل اشتمل بحيث المهني، النمو مهارة المعلمين إكساب في اإلنترنت إسهام ومجال والتنفيذ، التصميم
 ( فقرة.24) ككل االستبانة تفقرا عدد وبلغ ( فقرة،12) على مجال
 )االستبانة( األداة صدق

 ما تقيس كانت إذا صادقة األداة تكون و القياس خصائص من خصيصة أهم الصدق يعد
 الصدق استخدام تمفقد  استخدامها صالحية مدى ومعرفة األداة صدق من وللتحقق لقياسه، وضعت

حيث:  من فيها آرائهم إلبداء المحكمين من عدد على األولية صورتها في عرضها تم إذ الظاهري،
 صياغتها وسالمة فقرة كل وضوح ومدى إليه، تنتمي الذي للمحور الفقرات من فقرة كل انتماء مدى

 يتعلق فيما األداة لتحسين الزماً  المحكم يراه اقتراح أية أو ألجله، الهدف لتحقيق ومالءمتها اللغوية،
 الفقرات، بعض تعديل تم المحكمين بمالحظات األخذ وبعد قل،الن أو الحذف أو اإلضافة أو بالتعديل
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االستبانة بصيغتها  فقرات لتصبح ، بعضها وحذف لها، المناسب للمحور العبارات بعض ونقل
 . ( فقرة24) النهائية مكونة من

 :األداة ثبات
تها وفي يقصد بثبات أداة الدراسة أن تعطي النتائج ذاتها إذا أعيد تطبيقها على العينة ذا

( معلما ومعلمة من خارج عينة 20الظروف ذاتها. وبهدف التأكد من ثبات الدراسة تم تطبيقها على )
الدراسة وأعيد تطبيقها على أفراد هذه العينة بعد مرور أسبوعين، ثم حسب معامل االرتباط بين 

ساق الداخلي لألداة ( كما تم إيجاد معامل االتPearson)التطبيقين باستخدام معامل ارتباط بيرسون 
 ( يبين ذلك2( والجدول )Cronbach-Alphaباستخدام معادلة كروبناخ الفا )

 ( لمجالي الدراسة.r. test(: معامالت كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة )2الجدول )
 اإلعادة ثبات ألفا كرونباخ المجال

 0.95 0.96 والتنفيذ. التصميم مهارة المعلمين إكساب في اإلنترنت إسهام
 0.90 0.88 المهني. النمو مهارة المعلمين إكساب في اإلنترنت إسهام

 0.90 0.96 الكلي

 ( كانت0.88-0.96بين) ما تراوحت الداخلي االتساق معامالت ( أن2) الجدول من يظهر
 "إسهام لمجال وأدناها والتنفيذ"، التصميم مهارة المعلمين إكساب في اإلنترنت "إسهام لمجال أبرزها

 ومقبولة مرتفعة الثبات معامالت وجميع "،المهني النمو مهارة المعلمين إكساب في إلنترنتا
 (. 0.70) عن زاد إذا الفا( مقبوال )كرونباخ الثبات معامل يعد إذ الدراسة، ألغراض
 االستبانة تصحيح

 ليكرت مقياس واستخدم بالدراسة، المتعلقة البيانات لجمع كأداة االستبانة على الباحث اعتمد
 درجة أن إلى خمس الدرجة وتشير ودرجة واحدة، درجات خمس بين ما يتراوح الذي الخماسي،
 درجة أن إلى ثالث والدرجة عالية، االستخدام درجة أن إلى أربع والدرجة جدًا، عالية االستخدام
 أن إلى تشير واحدة والدرجة ضعيفة، االستخدام درجة أن إلى اثنان والدرجة متوسطة، االستخدام

 التصنيف على االعتماد تم   كماالمقياس.  هذا حسب النتائج تفسير وتم جدا، ضعيفة االستخدام درجة
  الحسابية المتوسطات على للحكم اآلتي
  منخفضة 1-2.33من. 
 متوسطة 3.67-2.34 من. 
 مرتفعة 5.00 إلى 3.68 من. 
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 الدراسة تطبيق إجراءات
 : اآلتية جراءاتباإل الباحث قام الدراسة أهداف لتحقيق

 الدراسة. أداة تحديد تم ضوئها وفي السابقة والدراسات الدراسة أدبيات مراجعة 
 الدراسة وعينتها. مجتمع تحديد 
 وثباتها. صدقها دالالت من والتأكد )االستبانة(، الدراسة أداة تطوير 
 اإلنترنت داماستخ أثر حول آرائهم استطالع بهدف الدراسة عينة أفراد على االستبانات توزيع 

 اإلنجليزية. اللغة لمعلمي المهني األداء تطوير في
 النتائج وعرض المناسبة، اإلحصائية المعالجات باستخدام جمعها تم   التي البيانات تحليل 

 النتائج. على بناء التوصيات من مجموعة وتقديم وتفسيرها،
 الدراسة متغيرات

 الوسيطة المستقلة المتغيرات : 
ناث(. ان: )ذكورفئت وله الجنس .2  وا 
 فأكثر( 20 سنة،20-11 من سنوات،10-1 فئات: )من ثالث ولها التدريسية الخبرة .0
 ماجستير، تربوية، علوم أو إنجليزية لغة مستويات: )بكالوريوس ثالثة وله العلمي المؤهل .3

 دكتوراه(
 فأكثر(. دورتان يوجد، فئتان: )ال ولها اإلنجليزية اللغة في التدريبية الدورات .4
 التابعة:  لمتغيراتا 

 والتنفيذ. التصميم مهارة المعلمين إكساب في اإلنترنت إسهام 
 المهني النمو مهارة المعلمين إكساب في اإلنترنت إسهام. 

 اإلحصائية المعالجة
 (:SPSS) برنامج خالل من اآلتية اإلحصائية المعالجات استخدام تم   الدراسة أسئلة عن لإلجابة

 الداخلي. االتساق ثبات الستخراج( test-retest)اإلعادة  وثبات ألفا كرونباخ معادلة تطبيق .2
 الدراسة. عينة ألفراد شخصيةال للمتغيرات المئوية والنسب التكرارات .0
 لهما. العام والمتوسط المجالي فقرات لجميع المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات .3
 الدراسة. مجاليل األثر حجم عن ( للكشفOne-Sample Test) اختبار .4
 تبعاً  للمجاالت الفروق عن ( للكشفMANOVA) المتعدد التباينتحليل  اختبار تطبيق .5
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 التدريبية(. الدورات العلمي، المؤهل التدريسية، الخبرة )الجنس، لمتغيرات
 وفقاً  ككل لألداة الفروق عن ( للكشفWay ANOVA-4) الرباعي التباين اختبار تطبيق .6

 (الدورات التدريبيةو العلمي،  المؤهل التدريسية، برةالخ )الجنس، لمتغيرات
  ومناقشتها النتائج عرض

 في اإلنترنت استخدام أثر األول ومناقشتها: ما السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج عرض
 تم السؤال هذا عن لإلجابة نظرهم؟ وجهة من اإلنجليزية اللغة لمعلمي المهني األداء تطوير

 الجدول لهما، الكلي والمتوسط الدراسة لمجال المعيارية واالنحرافات الحسابية اتالمتوسط استخراج
 ذلك. يوضح ( أدناه3)

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والمستوى لـأثر إستخدام االنترنت في 3الجدول )
ين مهارة التعميم والتنفيذ من وجهة تطوير األداء المهني لمعلمي اللغة االنجليزية في مجال اكساب المعلم

 نظرهم مرتبة تنازليا
 الفقرة محتوى #

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 0.63 4.37 الدراسية. الخطط إعداد 1

 مرتفع 2 0.78 4.06 الدراسية. المادة بمحتوى التدريسية األهداف ربط 3

 مرتفع 3 0.69 3.84 التعليمية.صياغة األهداف  2

4 
 اللغة منهج تالئم حديثة تدريس واستراتيجيات طرق استخدام

 اإلنجليزية.
 مرتفع 4 0.93 3.78

 مرتفع 5 0.78 3.76 األهداف. لتحقيق المالئمة التعليمية البرامج تصميم 6

 مرتفع 6 1.25 3.74 التشجيع على استخدام اللغة االنجليزية محادثة وكتابة 9

 مرتفع 7 0.79 3.73 االنشطة التعليمية المالئمة لتحقيق األهدافتصميم  5

 متوسط 8 0.84 3.53 بحاجات الطلبة ورغباتهم اإلنجليزية اللغة مقررتدريس  ربط 7

 متوسط 9 0.94 3.48 وكتابة. ينمي التفكير الناقد واالبداع في التدريس 9

 متوسط 10 1.02 3.44 تطبيق مهارات التعليم الذاتي 11

 متوسط 11 1.09 3.32 خلق حوارات فعالة مع الطلبة لتنمية األداء 10

 متوسط 12 1.01 3.30 التدريس. في واإلبداع الناقد التفكير ينمي 8

 مرتفع 0.51 3.69 الدرجة الكلية

 في اإلنترنت "إسهام لمجال المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (3) الجدول من يظهر
"إعداد الخطط  على تنص ( والتي1) للفقرة أبرزها كانإذ  والتنفيذ"، التصميم مهارة ينالمعلم إكساب

( 8( وبمستوى مرتفع. بينما جاءت الفقرة )0.63( وانحراف معياري )4.37الدراسية بتوسط حسابي )
( وانحراف 3.30" بمتوسط حسابي )التدريس في واإلبداع الناقد التفكير ينميالتي تنص على "

( 3.69( وبمستوى متوسط. وبلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لهذا المجال)1.01) معياري
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 One)(. وللكشف عن حجم الـأثر للمجال تم تطبيق االختبار لعينة واحدة 0.51وبانحراف معياري )

– sample test( والجدول )يبين ذلك4 )   

مجال "إسهام اإلنترنت في إكساب للكشف عن حجم األثر ل One-Sample Test(: اختبار 4الجدول )
 المعلمين مهارة التصميم والتنفيذ"

 اإلحصائية الداللة "t" قيمة df المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المجال

 0.000 12.741 89 0.71 3.69 والتصميم التنفيذ مهارة

 والتنفيذ مالتصمي مهارة المعلمين إكساب في اإلنترنت إسهام مدى أن (4) الجدول من يظهر
 الفرضي الوسط مقارنة تمإذ  (0.000) إحصائية وبداللة” t" (12.741)قيمة" بلغتإذ  مرتفعًا، كان
 إسهام لمدى إحصائّياً  دالة درجة وجود على يدل وهذا (،3.69) لالستجابات الحسابي ( بالمتوسط3)

 تحسين في أثر له اإلنترنت أن على يدل والتنفيذ. وهذا التصميم مهارة المعلمين إكساب في اإلنترنت
 المعلومات إلى الولوج تسهيل في اإلنترنت فقد أسهم اإلنجليزية، اللغة لمعلمي المهني األداء

 تعليم وخاصة الثّقافات ونشر بالمعرفة المتعّلقة اإللكترونّية المواقع النتشار وذلك المرغوبة، والبيانات
 اللغة لمادة والفصلّية الّشهرّية االختبارات قديمت عملّية اإلنترنت وسهل كما اإلنجليزية، اللغة

 من يزيد اإلنترنت كون أفضل اإلنجليزية اللغة لمعلمي المهني األداء يصبح وبذلك اإلنجليزية،
 التعليمية البرامج وتصميم وكتابة، محادثةً  اإلنجليزية اللغة استخدام على الطلبة تشجيع على قدرتهمم

 بمحتوى التدريسية األهداف ربط في ويساعدهم اإلنجليزية، لمادة تعليميةال األهداف لتحقيق المالئمة
 الدراسية. المادة

 أن أظهرت ( التيKajornboon, 2014) كاجورنبون دراسة نتيجة مع النتيجة هذه واتفقت
 آثار هناك توكان فعاالً  اإلنجليزية باللغة الكتابة مهارة تعلم في االجتماعية الشبكات استخدام

 أن بينت ( التيAlsouqi, 2001) السوقي دراسة نتيجة مع النتيجة هذه واتفقت ية. كماإيجاب
 اإلنجليزية. باللغة التعبير تعليم في اللغوي الطلبة أداء في إيجابياً  دوراً  للحاسوب

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والمستوى ألثر استخدام االنترنت في 5الجدول )
وير األداء المهني لمعلمي اللغة االنجليزية في مجال اكساب المعلمين مهارة النمو المهني من وجهة تط

 نظرهم مرتبة تنازليا
 الفقرة #

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 0.69 3.96 التدريس. مهارات بتطوير الخاصة البرامج على االطالع 1

 مرتفع 2 1.00 3.87 اإلنجليزية. والمجالت الكتب على االطالع 2

 مرتفع 3 0.94 3.82 بكفاءة. وتنظيمه والتعلم التدريس وقت إدارة ضرورة على يرشد 12



 .0202، الثاني األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

033 

 الفقرة #
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المستوى الرتبة

5 
 في القوة جوانب تعزز التي التعليمية البرامج على االطالع

 اإلنجليزية. اللغة
 مرتفع 4 0.94 3.69

 متوسط 5 0.87 3.58 والتعلم الفعال يساعد في تنظيم بيئة التعلم المادية 11

 متوسط 6 1.11 3.57 يساعد في بناء أدوات التقويم وتحسينها 9

 متوسط 7 0.82 3.53 استخدام التنوع النمائي في التدريس 10

 متوسط 8 1.14 3.46 اجراءات البحوث االجرائية في مجال اللغة االنجليزية 3

 متوسط 9 1.13 3.41 والبرامج التعليمية المشاركة في ورش عمل النتاج الوسائل 6

 متوسط 10 1.06 3.39 المشاركة في دورات استخدام االجهزة التعليمية والبرامج الحديثة 8

 متوسط 11 1.14 3.29 المشاركة في تصميم الدورات التدريبية المتخصصة 7

 متوسط 12 1.22 3.02 المشاركة في الدورات والندوات العلمية المتخصصة 4

 متوسط 0.71 3.55 الدرجة الكلية

 "إسهام مجال فقرات لجميع المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (5) الجدول من يظهر
 "االطالع نصها ( والتي1) للفقرة أبرزها كان وقد المهني"، النمو مهارة المعلمين إكساب في اإلنترنت

معياري  ف( وانحرا3.96) بلغ حسابي سطالتدريس" بمتو  مهارات بتطوير الخاصة البرامج على
 والندوات المؤتمرات في "المشاركة نصها ( والتي4) الفقرة جاءت بينما مرتفع، ( وبمستوى0.69)

 (1.22( وانحراف معياري )3.02) بلغ حسابي بمتوسط األخيرة في الرتبةالمتخصصة"  العلمية
( 3.55)المهني"  النمو مهارة لمعلمينا إكساب في اإلنترنت "إسهام لمجال الدرجة الكلية وبلغت

 اختبار تطبيق تم للمجال األثر حجم عن وللكشف متوسط. ( وبمستوى0.71وانحراف معياري )
One-Sample Test، ذلك. ( يوضح6) الجدول 

للكشف عن حجم األثر لمجال "إسهام اإلنترنت في إكساب  One-Sample Test(: اختبار 6الجدول )
 مو المهني.المعلمين مهارة الن

 اإلحصائية الداللة "t" قيمة df المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المجال

 0.000 7.327 89 0.51 3.55 المهني النمو مهارة

 والتنفيذ التصميم مهارة المعلمين إكساب في اإلنترنت إسهام مدى أن (6) الجدول من يظهر
 الوسط مقارنة تمت إذ (،0.000) صائيةإح وبداللة( 7.327) قيمة ت بلغت إذ مرتفعًا، كان

 دالة درجة وجود على يدل وهذا (،3.55) الحسابي ( بالمتوسط3) الخماسي للتدريج الفرضي
 في السبب الباحث المهني. ويعزو النمو مهارة المعلمين إكساب في اإلنترنت إسهام لمدى إحصائّياً 

 وهذا للمعلمين المهني النمو في اإلنجليزية ةاللغ لمعلمي اإلنترنت الستخدام كبير أثر وجود إلى ذلك
 وكيفية اإلنجليزية باللغة الخاصة والمهارات والمعلومات لالتجاهات اإلنترنت إتاحة خالل من يتبين
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 نحو المهني األداء مستوى على تغيير من تعكسه وما له، المهني النمو وتحسين المعلم أداء تحسين
 األفضل.

 الدراسة عينة أن بينت التي (Al-Bukhari, 2008) دراسة يجةنت مع النتيجة هذه واتفقت
 اإلنجليزية اللغة تعليم مواقع استخدام أهمية نحو إحصائية داللة ذات إيجابية استجابات لهم كانت
 اللغة مهارات من وغيرها التحدث ومهارة االستماع، مهارة تحسين في اإلنترنت شبكة على

 اإلنجليزية.
 استخدام أثر يختلف الثاني ومناقشتها: هل السؤال عن باإلجابة قةالمتعل النتائج عرض

 لمتغيرات وفقا   نظرهم وجهة من اإلنجليزية اللغة لمعلمي المهني األداء تطوير في اإلنترنت
 عن لإلجابة اإلنجليزية(؟ اللغة في التدريبية الدورات العلمي، المؤهل التدريسية، الخبرة )الجنس،

 لمتغيرات وفقاً  الدراسة لمجال المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات راجاستخ تم السؤال هذا
( 7) الجدول اإلنجليزية(، اللغة في التدريبية الدورات العلمي، المؤهل التدريسية، الخبرة )الجنس،
 ذلك.  يوضح

رات )الجنس، الخبرة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجالي الدراسة وفقا  لمتغي7الجدول )
 التدريسية، المؤهل العلمي، الدورات التدريبية(.

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المجال الفئة المستقل المتغير

 الجنس

 ذكور

 0.58 3.66 والتنفيذ التصميم

 0.80 3.60 المهني النمو

 0.62 3.63 الكلي

 إناث

 0.46 3.71 والتنفيذ التصميم

 0.64 3.51 لمهنيا النمو

 0.50 3.61 الكلي

 التدريسية الخبرة

1-10 

 0.51 3.73 والتنفيذ التصميم

 0.79 3.55 المهني النمو

 0.60 3.64 الكلي

11-20 

 0.53 3.71 والتنفيذ التصميم

 0.66 3.60 المهني النمو

 0.53 3.65 الكلي

 فأكثر 20

 0.50 3.59 والتنفيذ التصميم

 0.68 3.47 المهني النمو

 0.52 3.53 الكلي

 العلمي المؤهل
 بكالوريوس

 0.50 3.71 والتنفيذ التصميم

 0.71 3.64 المهني النمو

 0.54 3.68 الكلي

 0.58 3.63 والتنفيذ التصميم ماجستير
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 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المجال الفئة المستقل المتغير

 0.80 3.33 المهني النمو

 0.62 3.48 الكلي

 دكتوراه

 0.47 3.71 والتنفيذ التصميم

 0.59 3.61 المهني النمو

 0.48 3.66 الكلي

 التدريبية الدورات

 يوجد ال

 0.54 3.78 والتنفيذ التصميم

 0.79 3.75 المهني النمو

 0.63 3.77 الكلي

 فأكثر ندورتا

 0.49 3.64 والتنفيذ التصميم

 0.64 3.44 المهني النمو

 0.49 3.54 الكلي

 الدراسة لمجاليالحسابية  المتوسطات بين ظاهرية فروق ودوج ( أعاله7) الجدول من يظهر
 التدريبية(، الدوراتو  العلمي، المؤهل التدريسية، الخبرة لمتغيرات: )الجنس، تبعاً  الكلي والمقياس
 عن ( للكشفMANOVA) المتعدد التباين تحليل تطبيق تم اإلحصائية الداللة عن وللكشف
 الرباعي التباين تحليل وتطبيق ذلك، ( يوضح8) الجدولو  غيراتللمت وفقاً  الدراسة مجال في الفروق

(Four-Way ANOVAللكشف ) ( يوضح9) الجدول الكلية، للدرجة تبعاً  للمتغيرات الفروق عن 
 ذلك.

( للكشف عن الفروق للمجاالت تبعا  لمتغيرات MANOVA(: تحليل التباين المتعدد )8الجدول )
 ل العلمي، الدورات التدريبية(.)الجنس، الخبرة التدريسية، المؤه

 المتغير
 المستقل

 التابع/ مجالي المتغير
 الدراسة

 مجموع
 المربعات

Df 
 متوسط

 المربعات
 F قيمة

 الداللة
 اإلحصائية

 الجنس
 0.373 0.804 0.218 1 0.218 والتنفيذ التصميم مهارة

 0.566 0.331 0.163 1 0.163 المهني النمو مهارة

 الخبرة
 التدريسية

 0.674 0.396 0.107 2 0.215 والتنفيذ التصميم هارةم

 0.595 0.522 0.257 2 0.514 المهني النمو مهارة

 المؤهل
 العلمي

 0.810 0.212 0.057 2 0.115 والتنفيذ التصميم مهارة

 0.177 1.767 0.870 2 1.740 المهني النمو مهارة

 الدورات
 التدريبية

 0.296 1.105 0.300 1 0.300 والتنفيذ التصميم مهارة

 0750. 3.250 1.601 1 1.601 المهني النمو مهارة

 الخطأ
   0.271 83 22.500 والتنفيذ التصميم مهارة

   4930. 83 40.886 المهني النمو مهارة

 المجموع
 المصحح

    89 23.355 والتنفيذ التصميم مهارة

    89 44.833 المهني النمو مهارة

 (α=0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم عاله( أ8) الجدول يبين
 اللغة في التدريبية الدورات العلمي، المؤهل التدريسية، الخبرة )الجنس، متغيراتلوفقًا  الدراسة لمجالي
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 وجود عدم في السبب الباحث . ويعزو(α=0.05) الداللة لمستوى F قيم تصل لم إذ اإلنجليزية(،
 على اإلنجليزية اللغة لمعلمي اإلنترنت استخدام عن العائد األثر تشابه إلى واألنثى الذكر بين فروق

 استخدام يعد إذ ،وزيادته المهني األداء مستوى تحسين وبالتالي المهني والنمو والتنفيذ التصميم
 ومن طور،المت التكنولوجي العصر هذا في اإلنجليزية اللغة لمعلمي المهني للنمو أساساً  اإلنترنت
 من والذي المعلم عند المهني النمو ومهارة والتنفيذ التصميم مهارة تحقيق يمكن اإلنترنت خالل
 وفي اإلنجليزية للغة التعليمية العملية في جديد هو ما كل على االطالع للمعلم يمكن خاللها

بة لمتغيرات )الخبرة المهني. أما بالنس األداء بمستوى االرتقاء إلى يؤدي وهذا المختلفة، مجاالتها
والمؤهل العلمي والدورات التدريبية(. فإن عدم وجود فروق دالة إحصائيا قد يعزى إلى أن  التدريسية،

هذه المتغيرات غير مؤثرة في إحداث فرق في استجابات أفراد العينة لمجالي الدراسة. وهذا ينطبق 
 كذلك على متغير الجنس.

للكشف عن الفروق لألداة ككل وفقا  Four-Way ANOVA) ي )(: تحليل التباين الرباع9الجدول )
 للمتغيرات )الجنس، الخبرة التدريسية، المؤهل العلمي، الدورات التدريبية(.

 المربعات مجموع المستقل المتغير
 درجات
 الحرية

 F المربعات متوسط
 الداللة

 اإلحصائية

 0.955 0.003 0.001 1 0.001 الجنس

 0.803 0.220 0.067 2 0.134 التدريسية الخبرة

 0.406 0.911 0.278 2 0.556 العلمي المؤهل

 0.105 2.692 0.821 1 0.821 التدريبية الدورات

   3050. 83 25.325 الخطأ

    8 27.074 المصحح المجموع

 (.α=0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة *ذات

 اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر وجود عدم (9) الجدول يوّضح
(α=0.05)، الدورات العلمي، المؤهل التدريسية، الخبرة )الجنس، لمتغيرات تبعاً  الكلية للدرجة 

 ذلك في السبب الباحث . ويعزو(α=0.05) اإلحصائية الداللة لمستوى F قيم تصل لم التدريبية( إذ
 بالسمات يرتبط اإلنجليزية اللغة لمعلمي المهني األداء تطوير في اإلنترنت استخدام أثر أن إلى

 ارتباطه من أكثر اإلنجليزية اللغة لمعلمي اإلنترنت استخدام خالل من تحسينها يمكن التي والمهارات
 في المعلم يقضيها التي الفترة فإن بالتالي التدريبية، العلمي أو الدورات المؤهلأو  الخبرة بسنوات
 بشكل تؤثر ال المعلم لها يخضع التي التدريبية والدورات المعلم، يملكه الذي العلمي والمؤهل عمله،

 اإلنترنت خالل فمن اإلنجليزية، اللغة لمعلمي المهني النمو ومهارة والتنفيذ التصميم كبيرفي كل من
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 مستوى زيادة وبالتالي اإلنجليزية، اللغة تعليم في وادائه دوره تحسين في يحتاجه ما كل للمعلم أتيح
 لمهني.ا األداء

 التوصيات
 اآلتية: التوصيات تقديم تم  الدراسة توصلت اليها  التي النتائج ضوء في
 التعليم مصادر من بوصفها مصدراً  اإلنجليزية اللغة لمعلمي المهني األداء بتطوير الهتماما .2

 بكفاءة عملهم ومتطلبات التعليمية بأدوارهم القيام على قادرين وتجعلهم األساسية، والتعلم
 العصر. متطلبات من أساسي كمتطلب اعليةفو 

 المهني. األداء لتنمية الطلبة مع فعالة حوارات فتح على اإلنجليزية اللغة معلمي تشجيع .0
 اإلنجليزية مماثلة للبحث الحالي على مراحل دراسية اللغة مجال في اإلجرائية البحوث إجراء .3

 اخرى.
 في والمشاركة المتخصصة، التدريبية راتالدو  المشاركة على اإلنجليزية اللغة معلمي تشجيع .4

 اإلنجليزية. اللغة تدريس في منها لالستفادة الحديثة والبرامج التعليمية األجهزة استخدام دورات
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