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 االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة االنجليزية في ضوء دمج التكنولوجيا في التعليم 
 من وجهة نظرهم في لواء القويسمة

 اعــــــــــــــــداد
 سالم عزام عبد المعطي أبو قويدر

 اشـــــــــــــــراف
 فادي عبد الرحيم عودة بني احمدالدكتور 

 ملخصال
ي ضوء دمج فاالنجليزية التدريبية اللغة  معلمياحتياجات  على فر تعالإلى  الحالية هدفت الدراسة

باالحتياجات  بانةاست تطويرولتحقيق ذلك تم ، في لواء القويسمة نظرهمالتكنولوجيا في التعليم من وجهة 

االساسية لمرحلة ل معلمًا ومعلمة (81من )وقد شمل مجتمع الدراسة  .اللغة االنجليزية معلميالتدريبية ل

( من 51ة، منهم )معلمو  اً معلم( 07من ) وتكونت عينة الدراسةفي المدراس الخاصة في لواء القويسمة، 

 علميم. وقد أظهرت النتائج حاجة عشوائيةال الطبقية ( من اإلناث، تّم اختيارهم بالطريقة41الذكور، و)

تهم ام، حيث جاءت درجة حاجاللغة االنجليزية إلى التدريب في مجال توظيف التكنولوجيا في التعلي

حاجة. كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات  (53التدريبية )وبلغ عدد االحتياجات  متوسطة،

 .لجنس والخبرةا اللغة االنجليزية تعود لمتغيري  معلمييبية بين االحتياجات التدر  ضوءداللة إحصائية في 

  .تكنولوجيا التعليم دمجاالنجليزية، للغة ا معلمي، التدريبية : االحتياجاتالمفتاحيةالكلمات 
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Abstract 

This study aimed to identify the training needs of the English language teachers in the 

light of integrating technology in teaching from their perspectives. The study population 

consisted of all teachers in private schools at al qwismah district, which is (80). The stratified 

sample random of the study was (70) members, of (04) females and (30) males. The study 

conclusion that: training needs were medium emphasized with a number of (53). The result 

also indicate that there was no statistically significant difference in assessing the training 

needs of English language teachers belong to the gender and experience variable. 

Keywords:  Training needs, English language teachers, integrating technology in 

Teaching. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة

الت إلى تغيرات وتحديات، فرضت نفسها على مدخ تكنولوجيا التعليمالحاصل في مجال  التقدمدى أ

ومنهاج ومتعلم، واستراتيجيات تدريس وأساليب تقويم،  معلمومخرجات المنظومة التعليمية بكاملها، من 

العمل و األمر الذي جعل المؤسسات التربوية تسعى جاهدة إلى استيعاب تلك التغيرات، والوعي بأهميتها، 

ن، تمتلك مهارات التعامل معها، وتكون قادرة على إنتاج المعرفة معلميعلى إيجاد نوعية جديدة من ال

فقد  وتوظيفها، مما يساعد على تنمية المجتمع التعليمي معلوماتيًا بداًل من أن يكون مستهلكًا للمعرفة.

لمجاالت ا وادارته، والذي يعد من أكبرفرضت هذه الثورة تغيرات في مختلف جوانب الحياة منها التعليم 

هذه  وعصر االقتصاد الرقمي، ولم تترك وأكثرها تأثيرا بالتطورات المتسارعة في عصر التكنولوجيا

التطورات خيارا للقائمين على التعليم غير األخذ بما تقدمه التقنيات المختلفة، وبما يعود بالنفع على 

  .العملية التعليمية

االحتياجات التدريبية من العوامل المهمة لتدريب المعلمين، والتي تساعد على ن عملية تحديد إ

تحقيق األهداف المنشودة من التدريب من خالل وجود نشاط مخطط يقوم على دراسة علمية وعملية 

للتعرف على االحتياجات التدريبية والتي تصنف الى صنفين: فردية وهدفها تحقيق حاجة فرد أو مجموعة 

راد ممن يفتقرون الى المعارف والمهارات الخاصة بالعمل، وجماعية وهي التي تتعلق بمجموعة من األف

 (Laird, 2010)كبيرة من األفراد الذين يحتاجون الى معارف ومهارات. 
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وتؤكد االتجاهات الحديثة في تدريب المعلمين أهمية تحديد احتياجات فئة المعلمين المستهدفة 

يقاس بمدى التعرف على االحتياجات التدريبية وحصرها وتجميعها،  تدريببالتدريب، حيث أن نجاح 

وان أي برنامج تدريبي ال يبنى على اسس علمية لن تكون له قيمة ولن يجدي نفعا، لذا، هناك ثالث 

مداخل لتحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين، وهي: مدخل تحليل المنظمة، ويركز على فعاليات التدريب 

لية، ومدخل تحليل العمليات ويركز على تحديد أهم العارف والمهارات والكفايات والقدرات المستقب

والصفات، ومدخل تحديد الفرد الذي يركز على قياس أداء الفرد في مهارته، وعلى تحديد المعارف 

 .(2102، تجاهات الالزمة لتطويرها. )يونسوالمهارات واال

لف لهم مهنيا من القضايا التي تمثل اهتمام التربويين في مختعملية تدريب المعلمين وتأهي تعدكما 

دول العالم لما لها من دور فاعل في تحسين مستوى أداء المعلم والطالب، وتطوير العملية التعليمية، 

الكتب والمناهج والبرامج التعليمية على أهميتها، قد ال تتحقق أهدافها ما لم يكن المعلم قد أعد  فإعداد

ناسبا لممارستها في الموقف التعليمي بشكل جيد. لذا فان عملية تدريب المعلمين ينبغي أن تستند اعدادا م

تهم واتجاهاتهم االى االحتياجات التدريبية الفعلية، بهدف احداث تغييرات ايجابية مستمرة في ادائهم وخبر 

أحد  أن اعتبار التدريب( Svatopluk, 2010، فقد أشار سفاتوبلك )(2113)طعاني،  عليمنحو مهنة الت

في مجال  ، ليسمعلملذلك فقد ُالقيت مسؤوليات جديدة على الالمكونات الجوهرية للتعليم مدى الحياة. 

تخصصه فحسب، بل في مدى فهمه وتنمية وعيه واستيعابه لمتطلبات توظيف هذه التكنولوجيا، ودمجها 

 .في التعلم بشكل أساسي

، القائم على التحديد معلم( أهمية التدريب للBates & Eatson, 2008بيتس وواتسون ) ويؤكد

وقوف من ال معلمالدقيق للمعارف والمهارات، إذ ال يمكن أن يتحقق تعلم عصري بمجرد تغيير دور ال
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 ,Nakajima)كما أكد ، ، إلى الطباعة على لوحة المفاتيح، وإبقاء بقية العناصر كما هيالمتعلمينأمام 

ة اإللكتروني، وقد أكدت كثير من الدراسات السابق التعليمعلى  معلمعلى ضرورة إعداد وتدريب ال (2006

ن، علميماإللكتروني لدى ال التعليم، وفي مهارات تكنولوجيا التعليمعلى ضعف وقصور في توظيف 

اخل د تعليمتكنولوجيا الالمرحلة الثانوية ل معلمي( التي أشارت لندرة استخدام 2101كدراسة عزازي )

 .ن في هذا الجانبمعلميالفصل، وإلى وجود ضعف في مهارات ال

بيرًا، ، مبيناً أنه يمثل تحدياً كدمج التكنولوجيا في التعليمعلى  (Hoskins, 2010)هوسكينز يؤكدو 

 حيث يواجه المعلمون جياًل جديدًا من المتعلمين يعرفون بجيل األلفية أو الجيل الرقمي، وهؤالء المتعلمين

يعتمدون بشكل أساسي في تنمية معارفهم على اإلنترنت والهواتف المحمولة، وعلى أساليب متعددة من 

 االتصاالت اإللكترونية.

 مشكلة الدراسة

تعد عملية التعرف على االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة االنجليزية بمثابة المؤشر الذي يوجه  

التدريب نحو االتجاه الصحيح؛ بحيث يمكن تحقيق كفاءة وحسن أداء معلمي اللغة االنجليزية في ضوء 

غة االنجليزية علمي اللبأن مأحست الباحثة من خالل عملها في التعليم  دمج التكنولوجيا في التعليم، فقد

 بحاجة الى التدريب في مجال دمج التكنولوجيا في التعليم.

 تعلى ضرورة تقصي أهم االحتياجا واالبحاث التربوية أوصت العديد من الدراسات السابقة قدو  

الضرورية والالزمة والتي تمكن المعلمين من دمج التكنولوجيا في التعليم؛ الن االمر ليست فقط أن 

 حتوى ميخضع المعلم لدورات تدريبية تؤهلهم استخدام التكنولوجية الحديثة في التعليم وانما ان يتم صياغة 

)الشرع،  دراسة هذه الدراساتالدورات والبرامج في سياق حاجاتهم لدمج التكنولوجيا في التعليم، ومن 
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( التي  أوصت على تصميم برامج تدريبية للمعلمين الجدد لتشمل االحتياجات التدريبية من وجهة 2108

( التي أوصت بتطوير برامج تدريبية 2106ودراسة )عياصرة،  نظر مديري المدارس األساسية في االردن،

سة )عودة، دراو حاصلة والمحيطة بمديري المدارس، بناء على االحتياجات التدريبية تبعا للمتغيرات ال

( التي أوصت بضرورة دمج التكنولوجيا في التعليم، وتدريب المعلمين على استخدامها حسب وفرة 2104

كما وأكدت العديد من المؤتمرات التربوية حول موضوع دمج التكنولوجيا في التعليم  احتياجاتهم التدريبية،

( بعنوان "رؤية 2108)في االردن كلية العلوم التربوية  كمؤتمر يبية للمعلمينفي ضوء االحتياجات التدر 

ات وآفاق التربية: تحدي . ومؤتمرمستقبلية إلعداد طلبة كليات التربية في ضوء المتغيرات العالمية"

( بعنوان "المؤتمر الدولي التربية تحديات وآفاق مستقبلية" حول التعرف إلى أحدث 2107مستقبلية )

 مؤتمر تطوير التعليمما أوصى ك في االردن. التطورات في مجال دمج التقنيات الحديثة في التعليم

التعليم  بدمج التكنولوجيا في ابداعية"  ي مصر نحو حلولبعنوان "التعليم ف الذي عقد في مصر (2107)

مدارس الكلية العلمية اإلسالمية  االردن في ( الذي عقد في2106) التربوي الرابعوالمؤتمر  ب،والغاء الكتا

التعليم بالتمكين منظور رائد للعملية التعليمية" على ضرورة دمج التعليم اإللكتروني في بيئة " بعنوان 

وبالتالي  .البعض بحيث ال نستغني عن التقليدي بل يكونان مكمالن لبعضهمامتمازجة مع التقليدي 

تكمن مشكلة الدراسة الحالية في التعرف على االحتياجات التدريبية لدى معلمي اللغة االنجليزية في 

 ضوء دمج التكنولوجيا في التعليم.

  



6 

 

 هدف الدراسة وأسئلتها

االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة االنجليزية في ضوء دمج الدراسة إلى التعرف على هدفت هذه 

ة كانت وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزي إذاة، والكشف عما التكنولوجيا في التعليم في لواء القويسم

إلجابة وبالتحديد سعت الدراسة الحالية ل .للحاجات التدريبية تختلف باختالف متغيري الجنس، والخبرة

 تية:على األسئلة اآل

جهة في ضوء دمج التكنولوجيا في التعليم من و اللغة اإلنجليزية  معلميما االحتياجات التدريبية ل .0

 ؟نظرهم في لواء القويسمة

 التدريبية االحتياجات في (α≤1.13)عند مستوى الداللة  وجد فروق ذات داللة احصائيةتهل  .2

 ؟جنس، والخبرة()ال لمتغيري دمج التكنولوجيا في التعليم تعزى  ضوء لمعلمي اللغة االنجليزية في

   أهمية الدراسة

 األهمية النظرية:

قد تفيد الدراسة الحالية في اثراء األدب النظري في مجال االحتياجات التدريبية في ضوء دمج 

 .التكنولوجيا في التعليم

 :التطبيقيةاألهمية 

نولوجيا في في ضوء دمج التك دراسة أبرز االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة االنجليزية تفيدقد  

م في وأصحاب القرار في وزارة التربية والتعليقد تفيد معلمي المدارس االردنية الخاصة ، كما انها التعليم

  في ضوء دمج التكنولوجيا في التعليم. لتحديد االحتياجات التدريبيةاالردن 
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 مصطلحات الدراسة

مجموعة من المتغيرات والتطورات "بأنها:  (33:2101، الخليفات) يعرفها: االحتياجات التدريبية

ية ، لتجعلهم قادرين على أداء أعمالهم التربو نمعلميعلومات ومهارات واتجاهات الالتي يجب إحداثها في م

 . "وتحسين مستوى أدائهم الوظيفي

 معلميل المطلوب احداثها في األداء التعليمي التغيراتبأنها: مجموعة من إجرائيًا  الباحثةوتعرفها 

ي دمج التكنولوجيا في التعليم، والمؤدية لتحقيق تعليم فعال، وتقاس بالدرجة الت ضوءاللغة االنجليزية في 

 لنفسه على األداء المعد لذلك الغرض. معلميضعها ال

بأنها: "عبارة عن مجموعٍة من األسس،  (60:2103، منصور: يعرفها )تكنولوجيا التعليم

والمعايير، واألساليب، واألدوات التي تعمل كمنظومٍة متكاملٍة لتسهيل العملّية التعليمية وتطويرها، ورفع 

فاعليتها، باستخدام أحدث األبحاث العلمّية الهادفة للوصول إلى األهداف المطلوبة من التعليم بطريقٍة 

متعّلمين والمعّلمين أيضًا، عن طريق استخدام الموارد البشرية وغير البشرية سليمٍة وسلسٍة محبّبة لل

 .إلكساب التعليم مزيدًا من الفاعلّية

مي اللغة لمعل مجموعة من الوسائل المستخدمة للمرحلة االساسية جرائيًا بأنها:وتعرفها الباحثة إ

ة بهدف التعليمية مع األجهزة اإللكترونية المختلفتهتم بدمج المواد والمصادر المعلوماتية االنجليزية، التي 

بيل ، واالرتقاء بها، والعمل على تحسينها وجعلها أفضل سالتعلمية تقديمها لإلسهام بالعملية التعليمية

 لتلقي العلم.
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 صاً الذي يحمل مؤهاًل علميًا متخص بأنه: الشخصجرائيًا إ الباحثة: تعرفه اللغة اإلنجليزية معلم

 الطالب مادة اللغة اإلنجليزية في المدارس الخاصة األردنية وعليه مواكبة عليمفي اللغة اإلنجليزية يقوم بت

 .بكل ما هو جديد في مجال تخصصهالتطور التكنولوجي واالجتماعي ليبقى على علم 

 حدود الدراسة 

 .التعليملتدريبية في ضوء دمج التكنولوجيا في : االحتياجات االحدود الموضوعية

 .االدني االساسيةاللغة اإلنجليزية للمرحلة  معلمياقتصرت هذه الدراسة على الحدود البشرية: 

 .في لواء القويسمةاقتصرت هذه الدراسة على المدارس الخاصة الحدود المكانية: 

 .2108-2107 الدراسي : أجريت هذه الدراسة في الفصل الثاني من العامالحدود الزمانية

 الدراسةمحددات 

صدق أدواتها وثباتهما وتكيفهما مع البيئة األردنية، وأن تعميم  بدالالتتتحدد نتائج هذه الدراسة 

 العينة والمجتمعات المماثلة لها.نتائج الدراسة ال يتم إال على المجتمع الذي سحبت منه 
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة 
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

اذ  ،بموضوع الدراسة ذات الصلة والدراسات السابقة تناول هذا الفصل عرضًا لألدب النظري ي

الدراسات  واشتملت، عليمدمج التكنولوجيا في التو االحتياجات التدريبية، على  يشتمل األدب النظري 

 .المرتبطة بموضوع الدراسةعلى عرض الدراسات واألبحاث العلمية السابقة السابقة 

 أواًل: األدب النظري 

 االحتياجات التدريبيةالمحور األول: 

 االحتياجات التدريبية 

 وسعيد، خشاب(ن م، فعرفها كل تعريفات االحتياجات التدريبية بتعدد وجهات النظر حولها تعددت

، المعلم لدى إحداثها المطلوب والتطورات التغيرات مجموعة هي االحتياجات التدريبية أن  2009)

لجعله قادرا على القيام بمهنة التعليم تخطيطا  نحوها، واتجاهاته التدريسية ومهاراته بمعارفه والمتعلقة

( أن مفهوم االحتياجات التدريبية يستند الى الفجوة بين 7: 2100، )الطراونةبينما أشار  وتنفيذا وتقويما.

 مستوى األداء الحالي ومستوى األداء المستهدف للفرد. 

 أهمية تحديد االحتياجات التدريبية 

 تدريبي، برنامج أي تصميم عملية تسبق مهمة خطوة التدريبية االحتياجات تحديد عملية تعد

 االحتياجات إلى التعرف تم ما إذ وذلك، دعائمها من ودعامة تدريبية عملية ألي أساسية وضرورة

 المطلوب القدر لتحديد المثلى الطريقة تعد إنها دقيقا، حيث علميا قياسا وتقديرها وقياسها بدقة التدريبية

 األداء، وتحسين اإلنتاجية زيادة بهدف وخبرات، واتجاهات ومهارات معلومات من الجدد للمعلمين تزويده
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 الحالية التدريبية االحتياجات منظور من التدريبية البرامج لهذه التخطيط يتم أن الضروري  من أنه كما

 التدريس استراتيجيات التعليم، واستخدام نوعية مستوى  المعلم ورفع أداء فاعلية زيادة أجل من والمستقبلية

 التدريبية االحتياجات تحديد عملية فإن وبالتالي، 2010) قلهاتي،(التعليمية  المراحل جميع في الفاعلة

 (:2010 )بركات، اآلتية لألسباب وذلك التدريبية البرامج لفعالية وحاسمة عملية مهمة للمعلمين

: ان تحديد االحتياجات التدريبية هو األساس لكل عناصر العملية التدريبية ومن أهمها عملية تحديد أوال

 التدريبي، فتحديد البرنامج ونشاطاته، وتقييم التدريبي البرنامج محتوي  االحتياجات التدريبية، وتصميم

     .الفرعية العمليات تلك في صحيحا توجيها التدريب مؤشرا يوجه يعد التدريبية االحتياجات

 األساسي إلى الهدف والوصول األداء حسن التركيز على في التدريبية االحتياجات تحديد : يساعدثانيا

 المطلوب، التدريب تدريبهم، ونوع المطلوب األفراد التدريبية االحتياجات تحديد ويوضح .التدريب من

  .منهم المتوقعة والنتائج

( فيرى ان أهمية تحديد االحتياجات التدريبية بطرق علمية تسهم في الحد 2100أما )الطراونة،       

ير المعنيين فراد غاألساسية ومشاركة األمعلمين من طرح برامج تدريبية عشوائية ال تتناسب واحتياجات ال

 بهذه البرامج بما يترتب فشلها.

 تحديد االحتياجات التدريبية

تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين بشكل عام ومعلمي اللغة االنجليزية بشكل خاص  عمليةتعد 

أمرا ضروريا، باعتبارهم من أهم العناصر األساسية في العملية التعليمية، حيث أن تحسين وتطوير 

 تعليمية.لكفاياتهم للقيام بأعمالهم على أحسن وجه يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف العملية التربوية وا
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تلك الخطوات المنظمة  ديد االحتياجات التدريبية هو:( أن مفهوم تح2100 ،)فضل هللا يرى 

المنطقية التي يتبعها مصمم البرنامج أو المدرب أو المسؤول؛ للكشف عن النقص أو الفجوة بين األداء 

القائم واألداء المأمول فيه، وتشخيص ذلك وتحليله والخروج بنتائج معينة تتعلق بكيفية قدرة التدريب على 

 تالفي النقص أو الفجوة. 

ت التدريبية على الكفايات التدريبية الالزمة للمعلمين حيث تمثل أولويات يعتمد تقدير االحتياجا

يتم الربط بينها وبين برامج التدريب، ويأتي ذلك انطالقا من أن الحاجات التدريبية ما هي اال جوانب 

النقص التي تظهر في أداء المعلمين، وهي التي يجب أن تشتمل عليها برامج التدريب بما يؤدي الى 

جة هذا النقص، وتحسين األداء. فالحاجة ما هي اال فجوة تؤدي الى تعارض بين األداء الفعلي، معال

 واألداء المرغوب، واالحتياجات التدريبية تمثل أوجه النقص التي يجب التغلب عليها من خالل البرامج

 (.2115التدريبية. )كمال والحر، 

ين، ولى خطوات تنظيم برامج تدريب المعلمأُ ن االحتياجات التدريبية للمعلمي وتمثل عملية تحديد

حيث يتعذر تحقيق أهداف الخطط التدريبية بكفاءة عالية دون التعرف على االحتياجات التدريبية الالزمة 

لتحديد القدر  المثلىللمعلمين، كما ان تقدير االحتياجات التدريبية للمعلمين تقديرا علميا هو الوسيلة 

المطلوب تزويده للمعلمين، كما ان كما وكيفا من المعلومات والمهارات والخبرات الالزمة لتطوير كفاءتهم، 

ة للمعلمين ن تحديد االحتياجات التدريبيفإيوجه التدريب الصحيح. وبالتالي كما انها بمثابة المؤشر الذي 

 دريب، وأي برنامج تدريبي للمعلمين ال يبنى على أساسيمثل عنصرا اساسيا عند التخطيط لبرامج الت

ة، بل ومحكوم المادية والبشري لإلمكاناتتحديد الحاجة التدريبية له لن يكون مؤثرا، وقد يكون بمثابة اهدار 
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عليه بالفشل وعدم تحقيق الهدف منه، وعادة ما يقاس بنجاح التدريب بالنجاح في التعرف على 

 (    2101وتحديدها وحصرها. )الطنطاوي والعرفج،  للمعلميناالحتياجات التدريبية 

ه عداد البرنامج التدريبي الذي يعد نواة عملية التدريب وعليإ تحديد االحتياجات التدريبية يتم بعد 

( " مجموعة من المهارات واالفكار 2100فإنه يمكن تعريف البرنامج التدريبي على أنه )السكارنة، 

 تنظم ضمن جدول زمني ومكاني معين لسد النقص الحاصل في األداء والمهمة.واالمور التي تحدد و 

 مصادر تحديد االحتياجات التدريبية

 تحديد االحتياجات التدريبية تتمثل باآلتي:مصادر ( ان 2102أشار يونس)

 .غيره من أكثر لديه القصور بجوانب يشعر الذي الوحيد الشخص المتدرب -

 .التدريبية إحتياجاته تحديد دالمرا المتدرب على يشرف الذي المباشر الرئيس -

 عاتقه على تقع والذي الفنيه التدريب ون لشؤ  المتفرغ الشخص وهو التدريب إختصاصي -

 .التدريبية اإلحتياجات تحديد مسئوليات

 استشارية أو تدريبية هيئة الى ينتمي الذي الشخص وهو والمستشار المتخصص الخبير -

 .إحتياجه وتحديد التدريب في متخصصة مستقلة

 التقارير ووجود ،المتدرب علىاشرافها  بحكم وذلك (المركزية او المحلية) العليا اإلدارة -

 .لها التابع موقعه في عمله فترة طول عنه لديها الدورية

 والتي المتخصصة، الخبرة بيوت بمثابة تعتبر التي وهي المتخصصة التدريب مراكز -

 .المسحية والطرق  والتقنيات الطويلة الخبرات من تمتلك



14 

 

 ةتحديد االحتياجات التدريبطرائق 

يحفل األدب التربوي بالعديد من أساليب تحديد االحتياجات التدريبية، اال أن أغلب الدراسات تكاد تجمع 

 (2116أساليب تحديد االحتياجات التدريبية تتمثل باآلتي: )الكوري،  أفضلعلى أن 

داف الى خرائط التنظيم، وما يجري فيها من عمليات من األهتحليل المنظمة )المدرسة( بدءًا  -

 مختلفة وما تقدمه للمجتمع من نتائج نهائية.

 و المنظمة التعليمية.داخل الصف أتحليل المهام التدريسية واإلدارية  -

وكذلك  ته داخل المنظمة،تحليل الفرد )المعلم( من حيث اتجاهاته وقدراته ومهاراته وبنية عالقا -

 ما يعلنه المعلم عن نفسه من حاجات.

ما مفتوحة أو تتطلب اجابتها إاستخدام االستبانات اسئلة واضحة تغطي جوانب العمل كافة؛  -

 االختيار من بدائل متعددة.  

 أثناء الخدمة التدريب

ال شك بأن االحتياجات التدريبية تمثل العنصر الرئيسي في إعداد البرامج التدريبية وبالتالي فإن 

بناء أي برنامج تدريبي خارج اإلطار الفعلي لالحتياجات الفعلية يؤثر في جهود المؤسسات التربوية من 

ريبية األداة حتياجات التد، وعلى هذا يصبح تحديد االأجل اإلرتقاء بمستوى مهارات وكفاءات العاملين بها

  .(06:2101)السراج،  العملية التدريبيةالتي يمكن بها تحديد مجاالت أداء المعلمين وتنميتهم من خالل 
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( التدريب بأنه "نشاط منظم مستمر يركز على الفرد لتحقيق تغيير 74: 2116ويعرف )موسى، 

اته ضوء متطلبات العمل الذي يقوم به وتطلع في مهاراته وقدراته العلمية لمقابلة احتياجات محددة، في

 المستقبلية كدوره في المجتمع".

( حيث أشار أن التدريب هو "عملية دينامية تستهدف 231: 2113) والعزاوي  الهاشميويؤكد ذلك 

إحداث تغييرات في معلومات وخبرات وطرق وأداء وسلوك المتدربين؛ بغية تمكينهم من استغالل إمكاناتهم 

 وطاقاتهم الكامنة مما يساعد على رفع كفاياتهم في ممارسة أعمالهم بطريقة منتظمة".  

 العملية التدريبية

مراحل ( الى 2104رد البشرية )عملية التدريبية كما جاء في المنتدى العربي إلدارة المواتقسم ال

بمرحلة تحديد االحتياج التدريبي وتنتهي بقياس فعالية التدريب، وذلك بهدف دراسة وتحليل تلك  تبدأ

 المكونات وسبل تحقيقها بالطرق العلمية وهذه المراحل تتلخص كاآلتي:

 تحليلها ثم ككل بالمنظمة الخاصة المعلومات جمع عملية وهي المعلومات: وجمع تحليل -

 .التدريبي االحتياج تحديد يتم ومنها

 الموجودة المشاكل أو األداء مشاكل تحدد التي العملية وهي التدريبية: االحتياجات تحديد -

 .الوظيفة في أو المنظمة في

 تصميم في يشرع األداء في مشكلة وجود على االتفاق حالة في :التدريبي البرنامج تصميم -

 الفئة وتحديد المؤسسة أهداف يناسب بما البرنامج أهداف وتحديد التدريبي البرنامج

 .المناسبة والتقنيات األساليب اختيار المستهدفة، ثم
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 وثيقة ويعتبر بالتفصيل البرنامج محتويات كتابة في البدء وهي التدريبية: الحقيبة إعداد -

  .التدريب بإجراءات تفصيلًيا بياًنا تتضمن

 التدريبي. لبرنامجا المدرب القائم على قبل من وتتم التدريبي: البرنامج تنفيذ -

 البرنامج تقييم يتم بحيث التدريبي البرنامج نهاية في هذا التدريبي: يتم البرنامج تقييم -

 .والمتدربين

 ما مدى تقييم يتم حيث وأكثر شهور ثالث بعد تأتي مرحلة وهي: التدريب أثر تقييم -

 وعلى دراسة تعلمه ما تطبيق ومدى به التحق الذي التدريبي البرنامج من المتدرب اكتسبه

 والتطوير، التدريب عملية ضمن األنشطة وتنفيذ تخطيط يتم أن يجب لذا .انموه مخطط

 يؤخذ أن يجب واقعية االحتياجات تكون  ولكي االحتياجات تحديد األنشطة هذه أهم ومن

 .للمنظمة المستقبلية البيئة الحسبان في

ومن هنا تأتي أهمية تدريب معلمي اللغة االنجليزية في ضوء احتياجاتهم التدريبية، فالتدريب         

وظيفة ادارية رئيسية مستمرة، وتعد من واجبات اإلدارة التربوية، فالتطور مستمر وال بد من التعرف عليه 

ات الحديثة والتي والتقني اوال بأول، فالدورات التدريبية تهدف الى التعرف على االستراتيجيات واألساليب

رهم مهنيًا التغييرات، وتطويتتطور مع مرور الوقت، كما تهدف الى تدريب المعلمين على التكيف مع هذه 

 ( Balta, Arslan and Duru, 2015في كافة المجاالت وخصوصًا التكنولوجية. )
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لية التعليمية، حيث أن التدريب شرط أساسي لنجاح العم (Sarfo and Cudjoe, 2016)وأكد       

يسهم التدريب في تحسين أداء التدريس والتعليم للمعلمين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ضعف كفايات 

 مستوى التعليم.المعلم التدريسية هي سبب رئيسي في تدني 

من هنا فقد حرصت وزارة التربية والتعليم األردنية على تبني برامج تدريبية ترتكز على أساس تدريب     

 معلمي اللغة االنجليزية على دمج التكنولوجيا في التعليم بما ينسجم مع احتياجاتهم التدريبية.  

 المحور الثاني: دمج التكنولوجيا في التعليم

 تكنولوجيا التعليم

 الشرمان في إليها المشار والتكنولوجيا التعليمي االتصال جمعية قبل من التعليم تكنولوجيا عرفت      

 خالل من األداء وتطوير التعليم تيسير أجل من األخالقي والتطبيقالدراسة  هي" بأنها (43: 2103)

 ." مناسبة تكنولوجيه عمليات وتنظيم واستخدام إيجاد

( بأنها "عملية االفادة من المعرفة العلمية وطرائق البحث العلمي في 06: 2101شحادة )وعرفها 

تخطيط وحدات النظام التربوي وتنفيذها وتقويمها كل على انفراد وككل متكاملة بعالقاته المتشابكة بغرض 

 تحقيق سلوك معين في المتعلم مستعينة في ذلك بكل من االنسان واآللة". 
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 في العملية التعليمية  وجيا التعليمأهمية تكنول

تحاول المؤسسات التعليمية تعليم أكبر عدد ممكن من الطلبة بأقل التكاليف وبأقل زمن ممكن وأقل جهد 

فلجأت الى استخدام التكنولوجيا لحل المشكالت التي قد تحصل في التعليم. فقد أسهمت تكنولوجيا التعليم 

المتعلمين في الصفوف المزدحمة، كما عالجت الزيادة الهائلة في المعرفة في تعليم أعداد كبيرة من 

وأكد . ثةبية الحدياالنسانية، وكافحت األمية بجميع أنواعها، اضافة الى مساعدة المتعلم في مواجهة التر 

ليب ا( أن تكنولوجيا التعليم بدخولها الى العملية التعليمية استحدثت طرائق تعليم وأس2113ابو السعود )

والمهارات  من المعارفمختلفة، وعملت على حل العديد من المشكالت التربوية، وزودت الطلبة بقدر كبير 

 .الضرورية

 ( كاآلتي:2101وتكمن أهمية تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية كما حددها الحربي )

 ديدة.شباع حاجاته للتعلم وتكوين اتجاهاتهم الجإستثارة اهتمام المتعلم وإ -

 كتساب الخبرة وزيادة المشاركة الفاعلة للمتعلم مما يجعله أكثر استعدادا للتعلم.إ -

 مواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين وتؤدي الى تعديل سلوكهم. -

 معالجة البعدين الزمني والمكاني. -

 معالجة االنفجار المعرفي والمعلوماتي. -

 االنترنت.توفير فرص التعلم عن بعد عن طريق شبكة  -
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 دمج التكنولوجيا في التعليم

ذلك ألنها و  التكنولوجيا في التعليم،ن مجال التعليم من أهم المجاالت التي يجب أن تهتم بدمج إ 

 لتكنولوجيااكذلك ألنه أصبح من السهل على الجميع اقتناء  ،األساس التي تركن عليها المجاالت األخرى 

يعتبر جوهر اإلصالح التربوي  التكنولوجيا في التعليمدمج و .من معلمين وطلبة وأولياء أمور ونحوه

تلفة تحاكي ق مخمن المهارات بطر  وإكسابه العديد ،نية التي يهدف إلى تعليم المتعلمالمعتمد على التق

 .مما يجعل من السهل بقاء أثر التعلم هجميع حواس

 التي تتم من خاللها دمجهي العملية دمج التكنولوجيا في التعليم  (2112خصاونة، ) ويعرف

مية من قبل في العملية التعلي وغيرها من أدوات تكنولوجيا التعليم البرمجيات وأدوات التعلم االلكتروني

المعلمين، ويكون هدفها االرتقاء بمستوى أداء المتعلمين وإنجازاتهم من خالل وضعهم في بيئات تعليمية 

عليم في تحسين نوعية مخرجات العملية التعليمية والتي جديدة. وتكمن أهمية دمج التكنولوجيا في الت

أخذت حيزًا متقدمًا في برامج التعليم منذ أواخر الثمانينات، حيث أصبح الحاسوب واإلنترنت في السنوات 

األخيرة من المصادر الرئيسية لالتصال ونقل المعلومات بشكل سريع في مجتمعنا. لذا تعد األدوات 

في الغرفة الصفية لتطوير المهارات العقلية وإظهار قدرات المتعلمين وإبداعاتهم،  التكنولوجية مصدر قوة

 . وتغيير طريقة التفكير لديهم وإعطائهم أفكاًرا جديدة

 أهمية دمج التكنولوجيا في التعليم

وى اآلثار االيجابية التي أثبتتها البحوث والدراسات من جد في االردن التعليمو  التربية أدركت وزارة

رات وانعكاسها في جودة المخرجات التعليمية واكتسابهم المهارات والخب التكنولوجيا في التعليموفاعلية دمج 

( حيث ُيرجعا فعالية 2102 والعطاس ،ومن هذه الدراسات دراسة )العريشي ،لمعارف بشكل أكثر فاعليةوا
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إلى أسباب عدة أهمها أنها طريقة شيقة وممتعة تلقى قبواًل ورواجًا لدى  التكنولوجيا في التعليمدمج 

 .الطالب

 (2117ة، وسرحان، )أستيتي كاآلتي: التعليم بشكل عام التكنولوجيا فيذلك تكمن أهمية دمج 

 تحسين نوعية التعليم وزيادة فاعليته .0

فمن المالحظ من مراجعة الكتب  ،ازدحام الفصول وقاعات المحاضرات مشكالت لح .2

ي البلدان وبشكل خاص ف على التعليم في البلدان النامية اإلحصائية عن التعليم أن اإلقبال

 .مما يزيد الضغط على التعليم ،يزداد باطراد العربية

 يةب ما يكون الى الخبرات الواقعلمساعدة في توفير فرصة للخبرات الحسية بشكل أقر ا .5

وتقرب  ،التعليمية وتكنولوجيا التعليم تعمل على توفير خبرات واقعية أو بديلةفالوسائل 

  .الواقع على أذهان الطالب لتحسين مستوى التعليم

 العصر الرقمي  مللتعامل مع تعلي الالزمة معلممهارات ال

يئة للتعلم ن على بناء بمعلميفي قاعة الدرس على قدرة ال في التعليميتوقف نجاح دمج تكنولوجيا 

بوسائل غير تقليدية، ودمج التكنولوجيا الجديدة مع األساليب التربوية والتثقيفية الجديدة، وتطوير قاعات 

درس نشطة اجتماعًيا، وتشجيع األسلوب التفاعلي، والتعلم القائم على التعاون، والعمل ضمن فرق 

تمثل و العصر الرقمي والتي تمعلمي أن يمتلكها صغيرة، وهذا يتطلب مجموعة من المهارات التي ينبغ

 .(Makrakis, 2005فيما يلي: )
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 تنمية المهارات العليا للتفكير:  المهارة األولى:

نسان في السلوك اإلنساني، فهي السمة المميزة لإل االساسية الدنياتعد مهارات التفكير من العمليات 

عن غيره من الكائنات األخرى، وأصبحت برامج تعليم التفكير وتنميته هدًفا رئيًسا من أهداف المؤسسات 

التربوية، وعليه فإن الكثير من القائمين على العملية التعليمية يتفقون على ضرورة تعليم التفكير وتنمية 

أن هناك دواًل تبنت هذه الوجهة في عملياتها التعليمية ومنها اليابان  علمين، وخاصةالمتمهاراته لدى 

 (.2013وأمريكا وسنغافورة وماليزيا وغيرها الكثير )بيرني وشارل، 

 :ساب المتعلمين المهارات الحياتيةالمهارة الثانية: إك

الذي يركز على ما  Hidden Curriculum بالمنهج الخفي تناولت األدبيات التربوية ما يتعلق

يكتسبه المتعلم دون تخطيط من قبل المنهج الرسمي المعلن، ولعل من أكثر األمور التي يشير إليها 

، فصحيح أن علممالمنهج الخفي، ذلك التنظيم الخفي للمهارات الحياتية التي يكتسبها المتعلم من قبل ال

 معارف أكاديمية، ولكن في الوقت ذاته يكتسب المتعلم من يدخل إلى الحجرة الدراسية ليعلم طالبه معلمال

(. ومن هنا تؤكد أدبيات العصر 2015أموًرا تتعلق بطريقة التواصل وإدارة التعامل )الصالح،  معلمال

يمه أخذها بعين االعتبار عند تعل معلمالرقمي على الكثير من المهارات الحياتية التي ينبغي على ال

ن حيز المنهج الخفي إلى حيز المنهج الُمعلن، بل هناك من يرى ضرورة أن لطالبه، بحيث تخرج م

( 2013يكون ضمن المناهج الدراسية مقررات مستقلة تحت مسمى المهارات الحياتية ) بيرني وتشارل، 

و العصر الرقمي بتنميتها لدى المتعلمـين ما يتعلق معلمومن المهارات الحياتية التي يتوقع أن يقوم 

ات الحياتية الشخصية مثل: )اتخاذ القرار ونقد الذات وتعـزيز الذات وتطوير القدرات وتحديد بالمهار 

األهداف وإدارة الوجدان والتوافق النفسي والثقة بالنفس وإدارة الوقت والمرونة(، هذا إلى جانب المهارات 
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ماعي، ب والعمل الجالحياتية االجتماعية مثل: )التعامل مع الشخصيات الصعبة، والسيطرة على الغض

والتعامل مع المواقف الضاغطة، وتكوين عالقات اجتماعية ناجحة، والتفاوض والحوار واإلقناع وتقبل 

 اآلخرين(.

 :لثة: مهارة دعم االقتصاد المعرفيالمهارة الثا

يقوم االقتصاد المعرفي بدور مهم في توليد المعرفة واستثمارها ومن ثم تحقيق الثروة، ففي عصر 

رة الصناعية تحققت الثروة عبر استثمار اآللة عوًضا عن اإلنسان، وفي اقتصاد القرن الحادي الثو 

والعشرين تتحقق الثروة من خالل االستثمار في المعرفة وخاصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، فأصبح 

لتعليمية في األنشطة االتنوع في أساليب التعلم لمواءمة حاجات المتعلمين، والتنوع في  معلملزاًما على ال

ستراتيجية، )مركز الدراسات اال عملية التعليم ليتمكن المتعلم من تطبيق ما يتعلمه في متطلبات حياته.

2010.) 

 :ستخدام وإدارة تكنولوجيا التعليمالمهارة الرابعة: ا

في ظل ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجي الذي فرض نفسه على تعليم القرن الحادي والعشرين 

 علمموالذي يركز على األساليب التكنولوجية الحديثة في تصميم وتنفيذ البرامج التعليمية وهذا يتطلب من 

يم، بل إنه عملية التعلالعصر الرقمي أن يكون قادًرا على استخدام التكنولوجيا وإدارتها وتوظيفها في 

مطالب بأن ُيحدث معارفه ومهاراته التي تمكنه من القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والمتطورة 

باستمرار، فما نشهده من ثورة معلوماتية وتكنولوجية حالية وما سنشهده من تطور هائل في مجال 

 (2116 ا سيكون عليه المستقبل. )قنديل،المعلومات والتكنولوجيا سوف يفوق طاقة تخيلنا اليوم عم
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( الخبير التكنولوجي، قد Leonard Adelman( أن ليونارد ادلمان )2116)عبيد،  تفقد ذكر  

أكد على أن حواسيب المستقبل ستكون أسرع بماليين المرات من أحدث أجهزة الحاسوب الحالية، وسوف 

ل كاًل نعيش فيه، وسوف يجمع حاسوب المستقب تغير بشكل جذري طريقتنا في العيش، ونوع العالم الذي

 من علوم المعلومات وعلوم الحياة مًعا في ثورة تقنية واحدة.

 دمج التكنولوجيا في التعليم  منن معلميمواقف ال

ن في نجاح دمج التكنولوجيا في التعليم من درجة تقبلهم لدمج التكنولوجيا معلميتتضح أهمية دور ال

نجاح ذلك على وجود بيئة تحفيزية وداعمة لهم، حيث أن عدم وجود بيئة داعمة من في التعليم، ويعتمد 

 ( 2101ن لدمج التكنولوجيا يحول دون نجاح هذا الدمج. )الشناق وبني دومي، معلميقبل طاقم ال

ن من دمج التكنولوجيا في التعليم معلمييستدل من خالل األبحاث وجود اختالف في مواقف ال

ية من ن أصحاب المواقف اإليجابمعلميالمواقف تؤثر على نظرتهم للتكنولوجيا. حيث أن الحيث أن هذه 

الدمج يرون في التكنولوجيا وسيلة تساهم وتدعم العملية التعليمية من خالل خلق بيئة تعليمية مشجعة 

ولوجيا في نوتطوير المهارات التفكيرية، أما أصحاب المواقف السلبية فقد أبدوا االمتعاض من دمج التك

 (2116التعليم كونهم يرونها ذات تأثير سلبي على سير العملية التعليمية. )نجار، 

( في دراسة تمحورت حول دمج التكنولوجيا 2101يشير )الشناق وبني دومي، السياقوفي هذا 

في التعليم. ا ن من دمج التكنولوجيمعلميفي التعليم في المرحلة الثانوية، ُوجد أن هنالك توجهات إيجابية لل

وإثارة الدافعية  نالمتعلميالتكنولوجيا وسيلة تساعدهم في مراعاة الفروق الفردية بين ان ون معلمكما ويرى ال

ن في مسايرة التطور العلمي والتكنولوجي. ولتوضيح ذلك فقد قامت معلميلديهم، باإلضافة إلى رغبة ال

 التكنولوجيا في التعليم.الباحثة بصياغة بعض االفتراضات الالزمة لدمج 
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 في دمج التكنولوجيا في التعليم  معلمدور ال

وقدرته على التعامل بفاعلية مع تكنولوجيا التعليم من العوامل الجوهرية في نجاح  معلميعد إعداد ال

ديًما وغير لفترة زمنية معينة ق معلمدمج التكنولوجيا في التعليم، وفي الوقت نفسه، قد يصبح إعداد ال

مناسب للتعامل مع معطيات فترة زمنية أخرى وهو ما يستدعي ضرورة مواكبة التطورات والتطوير الذاتي 

 (Macgilchrist, Myers& Reed, 2004) ن أثناء الخدمة.معلميواعتماد برامج التأهيل المهني لل

نولوجيا م تلك التي يتم من خاللها وضع التكأفضل االستراتيجيات لدمج التكنولوجيا في التعلي  

مدرًبا على استخدام  معلم. فمن الضروري أن يكون ال(Fullan, 2007)ا مدرب عليه معلمبين يدي 

التكنولوجيا وتوظيفها في التعليم بشكل فعال. ولذلك من الضروري أيًضا أن تكون التكنولوجيا نفسها 

ال يكون ذلك من عقبات توظيفها. وبعد ذلك ال بد من إعطاء ليستخدمها متى يشاء حتى  معلممتوفرة لل

فرصة كافية للطلبة من أجل استخدام التكنولوجيا بأنفسهم. ومن هنا ينبغي أال توضع التكنولوجيا بين 

من أجل تقييمها وتجريبها ومحاولة الوصول إلى صيغة  معلمقبل وضعها بين يدي ال المتعلمينيدي 

 لتوظيف التكنولوجيا في التعليم بما يتناسب معه ومع المادة التي يدرسها.

 مجدمهارات متقنًا لأن يكون بالعصر الرقمي  في معلملا دورن ( أ2001وسعيد،  )شوق  ويؤكد   

ة في تشخيص توظيف مهاراته وكفاءاته التعليمي ، ويجعل همهوليس ناقاًل للمعرفة التعليم في تكنولوجياال

مستويات المتعلمين، وتحديد أولوياتهم وأنماط تعلمهم، وتقويم مستويات تحصيلهم وإنجازاتهم لتهيئة بيئة 

 .متعلمين في ضوء األهداف المنشودةومواد تعليمية وأنشطة مناسبة لكل متعلم أو مجموعة من ال

( على دور المعلم في العصر الرقمي أنه يوفر مجاالت الخبرة 2101وعليان ) كما أكد اشتوة

أن تحقيق  ،للمتعلم ومتابعته وتوجيهه ليكون قادرًا على مواجهة التحديات والمتغيرات المتواصلة في الحياة
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مستكشف. و  مثل ذلك ال بد من تغيير دور المعلم والمتعلم، فالمعلم موجه للعملية التعليمية والمتعلم باحث

حيث يلعب المعلم دورًا مهمًا وأساسيًا في إعداد البرمجيات الخاصة التي تستخدم داخل الغرفة الصفية، 

فعليه أن يصوغ األهداف التعليمية بطريقة مناسبة ويحلل المحتوى الدراسي ويحدد المفاهيم والحقائق، 

ة ري ليتمكن من تحديد الوسيلحيث تضمن معرفة خصائص الطالب النمائية ومستواه العلمي والمها

  التكنولوجية المناسبة وطريقة عرضها للموقف الصفي بإتقان.   
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 الدراسات السابقةثانيًا: 

المرتبطة و استعانت الباحثة بالمجاّلت والّدورّيات الّتربوّية والّرسائل العلمّية العربية واألجنبية، 

اسات الّسابقة ومن أهّم الّدر التعليم، في تكنولوجيا ال ودمجاللغة اإلنجليزية التدريبية،  معلميباحتياجات 

 ذات الّصلة بالموضوع:

 الدراسات السابقة المتعلقة باالحتياجات التدريبية 

( دراسة هدفت الى تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة 2100أجرى الجهني )وفي هذا المجال 

لمعلمي اللغة االنجليزية في مراحل التعليم العام بمحافظة ينبع، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

صلت ( معلم، ومن اهم النتائج التي تو 011مستخدما األستبانة كأداة للدراسة وتكونت عينة الدراسة من )

اليها الدراسة وجود حاجات لمعلمي اللغة االنجليزية تراوحت درجتها بين قوية وقوية جداً في جميع محاور 

الدراسة ، كما نتج عن هذه الدراسة عدم وجود أثر يعزى لمتغيري نوع العمل وعدد سنوات الخبرة كما 

 النجليزية .أووصى الباحث بضرورة العناية باالحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة ا

( دراسة Lempero, Chostelidou and Griva  2100) ليمبيرو وشوستيليدو وجريف أجرى و      

تناولت تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة االنجليزية كلغة أجنبية في تعليم االطفال المصابين 

لدراسة في شمال اليونان، وتكونت عينة ا المرحلة االساسيةفي القراءة داخل الفصل الدراسي في  بصعوبة

( معلمًا في اللغة االنجليزية، وتم انشاء استبانة على اساس االدبيات والدراسات السابقة ذات 34من )

الصلة بالدراسة، واستخدم الباحث المنهج التجريبي ومن أهم النتائج التي أشارت اليها الدراسة أن المعلمين 

بوا لك فقد أعر في القراءة، ومع ذ صعوبة مل مع الطالب الذين يعانون منلديهم وعي محدود في التعا
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من أجل الحصول على مزيد من المعارف والمهارات. فقد أشارت الدراسة  بالدورات التدريبيةعن اهتمامهم 

 الى حاجة معلمي اللغة االنجليزية كلغة اجنبية للتدريب.

على األساليب التدريبية المقترحة لتدريب معلمي اللغة ( الى التعرف 2102هدفت دراسة الردادي )      

االنجليزية في المرحلة المتوسطة ألستخدام التعلم االلكتروني ومدى تأثير متغيرات المؤهل العلمي وعدد 

سنوات الخبرة والدورات التدريبية، واتبع الباحث المنهج الوصفي مستخدمًا االستبانة لجمع البيانات، 

( مشرفًا بمدينة مكة المكرمة، ومن اهم النتائج التي 05( معلمًا و )063راسة من )وتكونت عينة الد

توصلت اليها الدراسة حاجة المعلمين للتدريب بدرجة عالية، ووجود فروق ذات داللة احصائية حول 

لى ، تعزى اا مجال ثقافة التعليم االلكترونيدرجة الحاجة للتدريب في جميع مجاالت الدراسة ما عد

غيرات الدورات التدريبية لصالح الحاصلين على هذه الدورات التدريبية. وقد أوصى الباحث بتصميم مت

 برامج تدريبية لمعلمي اللغة االنجليزية.

( دراسة سعت الى تعرف معلمي اللغة االنجليزية الحتياجات 2105) Abali أبالي كما أجرى 

ة في تركيا الخاص االساسية الدنياواحتياجات التطوير المهني داخل الغرف الصفية في المدارس  التعليم

وتم انشاء استبانة على اساس االدبيات والدراسات السابقة ذات  ،( معلماً 31وتكونت عينة الدراسة من )

 يزاالن والحفظ ال المنهج الوصفي التحليلي، ومن أهم النتائج أن التكرار اً ، مستخدمالصلة بالدراسة

كما انه ال يوجد فروق فردية تعزى لمتغير ع وان هناك حاجة فعلية للتدريب. يمارسان على نطاق واس

 عدد سنوات الخبرة.

( دراسة بعنوان االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة االنجليزية في المملكة 2105) المرامحيوأجرى 

العربية السعودية في ضوء مطالب منهج اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين 
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( مشرفين تربويين، واستخدم الباحث 5( معلمًا و )068والمشرفين التربويين، وتكونت عينتها من )

داة للدراسة، معتمدًا على المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت الدراسة الى ضرورة تدريب أاالستبانة ك

ها الدراسة وأيضا من أهم النتائج التي توصلت الي المعلمين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

غير غة االنجليزية تعزى لمتعدم وجود فروق ذات داللة احصائية في االحتياجات التدريبية لمعلمي الل

 .المؤهل العلمي والخبرة

(. دراسة هدفت الى تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة 2103بني بكار ) أجرى كما 

( مشرفًا 257االنجليزية في المدارس الثانوية في محافظتي جرش وعجلون وتكونت عينة الدراسة من )

( فقرة، ولتحديد أهداف الدراسة اتبع 61طوير استبانة مكونة من )ومديرًا ومعلمًا، ولجمع المعلومات تم ت

الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة عدم وجود فروق ذات 

المؤهل العلمي والنوع االجتماعي والخبرة، وان االحتياجات جاءت بدرجة  متغيرداللة احصائية تعزى ل

 التقدير.عالية من 

(. الى معرفة االحتياجات التدريبية لمعلمات رياض االطفال في 2103وهدفت دراسة الشديفات )

فراد ، وتكونت عينة الدراسة من جميع أضوء المتطلبات التكنولوجية، وبيان أثر المؤهل العلمي والخبرة

تم بناء  الدراسةأهداف  ولتحقيق ( معلمة، 011جمها والبالغ عددهن)مجتمع الدراسة في المفرق لصغر ح

ثالث مجاالت، مستخدمة المنهج الوصفي، ومن أهم  علىاستبانة اعتمادا على األدب التربوي اشتملت 

النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود عدد من االحتياجات التدريبية ووجود فروق ذات داللة احصائية 

 .ليمالتعرات المؤهل العلمي والخبرة في في درجة امتالك االحتياجات التدريبية تعزى الى متغي
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( دراسة هدفت الى التعرف على واقع أداء معلمي اللغة االنجليزية في 2103وأجرى أبو ليلة )

ضوء االتجاهات المعاصرة، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة كأداة للدراسة، 

، ومن ات غزةوتكونت عينة الدراسة من جميع أفراد مجتمع الدراسة من مديري المدارس الثانوية بمحافظ

أهم النتائج أن واقع أداء معلمي اللغة االنجليزية في ضوء االتجاهات المعاصرة بلغ بدرجة تقدير كبيرة 

 حسب مستوى التقييم المعتمد في الدراسة. 

( إلى التعرف على واقع برامج إعداد معلمي اللغة اإلنجليزية في 2107هدفت دراسة شلدان )كما 

 National Council for Accreditationافظات غزة في ضوء معايير )الجامعات الفلسطينية بمح

of Teacher  Education-NCATE)  وسبل تحسينها، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان

باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة تدريس اللغة اإلنجليزية في 

( عضوًا، وقد استخدم الباحثان االستبانة كأداة لجمع بيانات 46، والبالغ عددهم )الجامعات الفلسطينية

الدراسة من أفراد العينة، واستخدما أيضًا المقابلة للتعرف على سبل تحسين واقع إعداد معلمي اللغة 

ع برامج قاإلنجليزية بمحافظات غزة، وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن الدرجة الكلية لوا

بلغت  NCATEإعداد معلمي اللغة اإلنجليزية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في ضوء معايير 

بدرجة تقدير كبيرة. ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الدراسة "الجامعة" في جميع المجاالت، 

امعة ئة التدريس" فقد كان لصالح جولصالح جامعة القدس المفتوحة، باستثناء المجال الخامس" أعضاء هي

توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة. ومن أهم التوصيات  وأيضا الاألزهر. 

ضرورة قيام الجامعات الفلسطينية بتحديث برامج إعداد معلمي اللغة اإلنجليزية باإلفادة من التجارب 

 الحديثة.
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على فاعلية برنامج قائم على نموذج بروتوكول المالحظة ( إلى التعرف 2107هدفت دراسة علي )و 

في تنمية األداء التدريسي لدى معلمي اللغة اإلنجليزية. فقد كان المستوى الضعيف  SIOPللتعليم المحمي 

لدى معلمي اللغة اإلنجليزية في فصول التدريس المصغر وعدم وعيهم بالدوريمكن أن يقوم به التدريب 

في تحسين أدائهم التدريسي دافعا وراء القيام بإجراء الدراسة. وبلغ عدد أفراد  SIOPعلى استخدام نموذج 

( طالبا وطالبة من طالب الدبلومة العامة بكلية التربية، جامعة أسيوط. واستخدمت الدراسة 51)الدراسة 

وكول روتالتصميم التجريبي ذا المجموعة الواحدة. وقد تضمنت أدوات الدراسة بطاقة مالحظة نموذج ب

وقد  SIOPالمعدل، واختبارا تحصيليا يقيس معرفة الطالب بنموذج  SIOPالمالحظة للتعليم المحمي 

ساعة. وتم استخدام اختبار ت لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها  48بلغت مدة تدريس البرنامج 

ل ة. وقد أظهر التحليمن التطبيق القبلي والبعدي ألدوات الدراسة لمعرفة مدى تحقق أهداف الدراس

اإلحصائي للنتائج بواسطة اختبار ت فروقا دالة إحصائيا لصالح التطبيق البعدي. وقد أوضحت النتائج 

وقد تم التوصية  دريسي لدى طالب الدبلومة العامةكان فعاال في تنمية األداء الت SIOPأن نموذج 

 النجليزية.ضمن مقررات برنامج إعداد معلمي اللغة ا SIOPبتدريس نموذج 

 وجهة من الجدد للمعلمين التدريبية االحتياجات على التعرف ( إلى2108وهدفت دراسة الشرع )

 الوصفي المنهج الدراسة استخدمت اربد، في والتعليم مديرية التربية في األساسية المدارس مديري  نظر

 مديرا، (80من) عينة على تطبيقها تم ( فقرة،44) من تكونت استبانة في األداة  وتمثلت التحليلي،

 على متوسطة بدرجة كانت الجدد للمعلمين التدريبية االحتياجات درجة أن إلى الدراسة نتائج وتوصلت

 إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم الدراسة نتائج أظهرت كما التدريبية، االحتياجات مجاالت جميع

 .الخبرة وسنوات العلمي والمؤهل الجنس لمتغيرات تعزى 
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 الدراسات المتعلقة بدمج التكنولوجيا في التعليم

( دمج التكنولوجيا في التعليم Assan and Thomas, 2012) اسان وثوماس دراسةتناولت 

( من مدراء مدارس 6و) اً معلم (058لدى المدارس الثانوية الواقعة جنوب افريقيا وقد شملت العينة )

لباحثان استخدم ا ولتحقيق أهداف الدراسةمعينة مستخدمين االستبانة والمالحظة كأدوات جمع البيانات، 

المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته مع الدراسة، ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان هناك 

 لمعلمين.حاجة الى استخدام التكنولوجيا في التعليم من قبل ا

وحدة يم علدمج تكنولوجيا التعليم في ت الى معرفة فعالية هدفت( دراسة 2102وأجرت المصري )

 عينة تفي مقرر اللغة االنجليزية بمدينة مكة المكرمة، استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي وتكون

( طالبة، وللتحقق من فروض 036الدراسة من جميع طالبات الصف الثاني ثانوي والبالغ عددهن )

الدراسة تم بناء اختبار تحصيلي، ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود فروق ذات داللة 

 ليم.عاحصائية في التحصيل الدراسي البعدي، وأوصت الباحثة بضرورة تبني التكنولوجيا في الت

دمج تكنولوجيا  ( بدراسة حولLida, Paola, and veronica, 2017) ليدا وباوال وفيرونيكا وقام

( مدارس حكومية في جنوب االكوادور، تهدف 01اللغة االنجليزية كلغة أجنبية في )عليم التعليم في ت

( 031من ) عينة الدراسةوتكونت الى معرفة الحالة الراهنة الستخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية، 

وتؤكد  وبطاقة المالحظة كأدوات الدراسة، االستبانةواستخدمت ( معلمًا ومعلمة، 03طالب وطالبة و )

النتائج قلة إستخدام التكنولوجيا في مدارس والية االكوادور وانه من الضروري دمج أدوات التكنولوجيا في 

 الفصول الدراسية.
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 على الدراسات السابقة  التعقيب

من خالل العرض السابق للدراسات السابقة العربية واألجنبية تبين أنها تناولت أشكاال متعددة في 

 راستها.دالتصميم والتجريب وتضمنت عينات بأعداد مختلفة كما تنوعت في المتغيرات التي تم 

 اللغة االنجليزية كدراسةفبعض الدراسات هدف الى تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي 

Lemperou & Chostelidou & Griva  (2100(ودراسة بني بكار ،)ودراسة المرامحي 2103 ،)

 &Lida& Paola (، وبعضها هدف الى دمج التكنولوجيا في تعليم اللغة االنجليزية مثل: دراسة 2105)

veronica (2107(ودراسة المصري ،)2102.) 

بعض الدراسات السابقة من حيث منهجية الدراسة، حيث استخدمت اتفقت الدراسة الحالية مع 

، وفي استخدامها (2107شلدان )ودراسة  (،2108دراسة الشرع ) المنهج الوصفي التحليلي مثل:

وفي المادة التعليمية (، 2100الجهني ) ودراسة (،2107الردادي ) لالستبانة كأداة مثل: دراسة

(، ودراسة بني 2100)  Lemperou & Chostelidou & Griva)االنجليزية( مثل: دراسة أجرى 

 (.2103بكار)

ابقة فقد استخدمت الدراسات الس واختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث العينات

الردادي  مثل: دراسة 257لى إ 063عينات بأعداد مختلفة فبعضها استخدم عينات كبيرة تراوحت ما بين 

عينة مثل: دراسة  34وبعضها استخدم عينات متوسطة تراوحت  (.2105بني بكار )(، ودراسة 2102)

Lemperou & Chostelidou & Griva (2100)( 2107، ودراسة علي.)   

ي ممن الدراسات السابقة بناء اإلطار النظري، واختيار المنهج العل الباحثةهذا وقد استفادت 

 واختيار أداة الدراسة. المناسب،
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 تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فقد تميزت باآلتي:أما ما 

على االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة االنجليزية في ضوء دمج التكنولوجيا في  للتعرفجاءت  

كانت وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية للحاجات التدريبية  إذاالتعليم في لواء القويسمة، والكشف عما 

 تالف متغيري الجنس، والخبرة.تختلف باخ
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 الفصل الثالث

 الّطريقة واإلجراءات

خدمة ومجتمع الّدراسة وعّينتها واألداة المست ةالمستخدم الدراسةلمنهجية  اً يتضّمن هذا الفصل عرض

لباحثة لتحليل ها اتخدمتساق من صدقها وثباتها والمعالجات اإلحصائية الّتي في جمع المعلومات مع الّتحق

 الّنتائج وفيما يلي عرض لذلك:

 دراسةمنهجية ال

 التحليلي؛ لجمع البيانات وتصنيفها وتنظيمها وتحليلهاالمنهج الوصفي  الباحثةاستخدمت 

 مجتمع الّدراسة

في المدراس الخاصة في ساسية األاللغة االنجليزية للمرحلة  معلميتكّون مجتمع الدراسة من 

  .ة لغة انجليزيةمعلمو  معلم( 81( وقد بلغ عددهم )2103-2108، للعام الدراسي )العاصمة عمان

 عّينة الّدراسة

 .عشوائيةلا الطبقية العينة بناًء على حجم المجتمع والتي تم اختيارها بالطريقة حجمتم تحديد 

وهم  ( من اإلناث41، و)( من الذكور51ة، منهم )معلمو  اً معلم( 71عينة الدراسة من ) وتكونت

( 71( استبانة تم استرجاع )81، حيث تم توزيع )( من المجتمع األصلي للدراسة%87.3من يمثلون )

 .قابلة للتحليل والترميز

 . الدراسةحسب متغيرات  الدراسةتوزيع عينة  (0يوضح الجدول )و 
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 الدراسة متغيرات حسب الدراسة عينة توزيع(: 1) الجدول

 المجموع النسبة العدد المتغير

 الجنس
 924. 03 ذكر

70 
 57.1 23 أنثى

 الخبرة سنوات عدد

 51.4 36 سنوات 5 من أقل

 25.7 18 سنوات 03 من أقل – سنوات 5 70

 22.9 16 فأكثر سنوات 03

 

 أداة الّدراسة

أداة الدراسة )االستبانة( من خالل مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة  تطويرتم 

وتم استخدام  .باالحتياجات التدريبية لدى معلمي اللغة االنجليزية في ضوء دمج التكنولوجيا في التعليم

اعتماد سلم ليكرت ( فقرة حول االحتياجات التدريبية، وتم 53أداة الدراسة بصورتها النهائية مكونة من )

 .الخماسي، اذ حددت خمس مستويات وهي: عالية جدا، عالية، متوسطة، منخفضة، منخفضة جدا

 الدراسةأداة صدق 

 الخبرة ذوي  من مجموعة على عرضت إذ الظاهري  الصدق استخدام تم ة دا األ صدق من للتأكد 

 الملحق في كما( 04) عددهم البالغ األردنية الجامعات في العاملين التعليم هيئة أعضاء من واالختصاص

 .ذلك يبين( 3) والملحق محكمون ال اقترحها التي والتوصيات بالمالحظات وأخذت، (2)

 واألداء الكلي. الفقرةمن صدق أداة الدراسة من خالل حساب معامل االرتباط بين  التحققرى ج

 ( قيم معامالت ارتباط األداء الكلي.2وبين الجدول رقم )
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 قيم معامالت ارتباط األداء الكلي :(9جدول )ال

 الفقرة رقم الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.00 0.797 وعناصره تحديد مفهوم االتصال اللغوي التعليمي 1

 0.00 0.878 اللغة االنجليزية  تعليمتعرف مصادر التعليم والتعلم التي تساعد في  2

 0.01 0.679 وتعلم اللغة اإلنجليزية المختلفةتحديد معايير اختيار مصادر تعليم  3

 0.00 0.797 إعداد مصادر التعليم والتعلم التي تمكن من تصميم مواقف لغوية غير تقليدية 4

 0.00 0.790  إنتاج أنواع اللوحات التعليمية المختلفة وفق معايير محددة واستخدامها لتحقيق أهداف الدرس 5

 0.00 0.848 في المواقف التعليمية المختلفةتوظيف النماذج التعليمية  6

 0.00 0.785 وتوظيفها في المواقف التعليمية اللغوية بطريقة مناسبة بأنواعها انتاج الشفافيات التعليمية 7

 0.00 0.867 أجهزة العروض الضوئية توظيف 8

 0.00 0.928  توظيف األجهزة السمعية في تعليم اللغة االنجليزية 9

 0.00 0.868 السبورة االلكترونية في تعليم اللغة االنجليزيةتوظيف  10

 0.00 0.797 توظيف الفيديو التعليمي لعرض مواقف تعليمية لغوية 11

12 
توظيف البرامج الثقافية التلفزيونية من القنوات األرضية والفضائية في مواقف تعليمية لغوية 

 بطريقة مناسبة
0.878 0.00 

 0.01 0.679 التكنولوجية المناسبة لتعليم وتعلم اللغة االنجليزية توظيف المستحدثات 13
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 0.00 0.797 اختيار البرمجيات التعليمية اللغوية الجاهزة وفق المعايير التربوية والفنية والعلمية 14

 0.00 0.790 التعامل مع نظام تشغيل النوافذ الخاص بالكمبيوتر 15

 0.00 0.848 الحاسوب كالطابعة والماسح الضوئي والكاميرا والميكرفون شبك االجهزة الملحقة بجهاز  16

 0.00 0.785  تعرف مكونات وعناصر برنامج الوسائط المتعددة للغة االنجليزية 17

 0.00 0.867 مثل الفوتوشوب والرسام برامج تحرير الرسومات والصور الرقمية أحدالتعامل مع  18

 0.00 0.928 االنجليزية "بوربوينت"توظيف برنامج العروض  19

 0.00 0.793  اللغة االنجليزية تعليمدروس  توظيف برنامج تحرير النصوص "وورد" في تصميم 20

 0.00 0.797 متعددة الوسائط التقديمية برامج إعداد العروض أحداستخدام  21

 0.00 0.878  بةاللغوي بالطريقة المناسمتعددة الوسائط في الموقف التعليمي  التقديمية توظيف العروض 22

 o.679 0.01 توظيف برنامج الجداول الرياضية "إكسل" في تحليل النتائج 23

 0.00 0.797 تحقيق مهام وأدوار المعلم في التعليم االلكتروني 24

 0.00 0.790 استخدام شبكة االنترنت بسرعة وسهولة 25

 0.00 0.848  شبكة االنترنت في الموقف التعليمي اللغوي توظيف بعض المواقع التعليمية على  26

 0.00 0.785  االنترنت تحميل وتنزيل ملفات خاصة بتعليم مهارات اللغة االنجليزية المتنوعة عبر شبكة 27

 0.00 0.867  تكوين مكتبة للوسائط المتعددة من المصادر المتنوعة لتعليم اللغة االنجليزية عبر االنترنت 28

 0.00 0.928 توظيف خدمة الدراسة عن المعلومات عبر االنترنت بالموقف التعليمي بطريقة مناسبة 29
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 0.00 0.868  إعداد واستخدام البريد االلكتروني في التواصل الكتابي 30

 0.042 0.459   للتواصل اللغوي  "الشات"  برامج المحادثة أحدإعداد واستخدام  31

32 
التواصل االجتماعي عبر االنترنت في التواصل باللغة االنجليزية استخدام بعض برامج 

  وتبادل الخبرات
0.514 0.021 

 0.050 0.444  لكترونيبرامج ادارة المحتوى اال أحدانشاء موقع الكتروني لتعليم اللغة االنجليزية باستخدام  33

34 
امج ونشرها من خالل أحد بر تصميم وحدات تعليمية الكترونية لمهارات اللغة االنجليزية 

  lms ادارة المحتوى عبر االنترنت
0.474 0.035 

 0.019 0.518 يتوفر لدي مخزون معرفي حول دمج التكنولوجيا في التعليم 35

وهذا  (α≤1.13)ويالحظ من نتائج التحليل وجود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة احصائيا عند 

 الدراسة وصالحيتها لالستخدام.يعني صدق االتساق الداخلي ألداة 

 الدراسةأداة ثبات 

 باخ الفا وقد بلغت قيمتهمن ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل كرون بالتحقق الباحثةقامت 

وبلغت قيمة معامل  ،( معلمين01من خالل التطبيق على عينة استطالعية المكونة من ) (1.384)

 (، وتعتبر هذه القيم مرتفعة ومناسبة لتحقيق أغراض الدراسة.1.331ثبات التجزئة النصفية )

 متغيرات الدراسة

 المتغيرات المستقلة: الجنس، وعدد سنوات الخبرة

 المتغيرات التابعة: االحتياجات التدريبية لدى معلمي اللغة االنجليزية
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 المعالجة االحصائية

معالجة البيانات إحصائيًا وتحليلها للوصول إلى النتائج، ل (SPSS) اعتمدت الباحثة البرنامج االحصائي

 :وذلك من خالل استخدام

 .طريقة كرونباخ ألفا لحساب الثبات ألداة الدراسة .0

 .المتوسطات الحسابية لحساب متوسط درجات تقديرات أفراد الدراسة على فقرات االستبانة .2

المعيارية للتعرف على مدى تشتت درجات تقديرات أفراد الدراسة على فقرات ومجاالت االنحرافات  .5

 .االستبانة

 لفحص الفروق تبعا لمتغير الجنس. اختبار )ت( .4

 .الخبرةلفحص الفروق تبعا لمتغير  اختبار )ف( .3

 إجراءات الدراسة 

 اآلتية: باإلجراءاتلتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة 

 األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية.االطالع على  -

في  لمرحلة االساسيةلاختيار عينة الدراسة من معلمي اللغة االنجليزية و تحديد مجتمع الدراسة  -

 .لواء القويسمة

 بصورتها األولية. أداة الدراسةوضع  -

 من قياس الثبات.الدراسة للتحقق من الصدق و تحكيم أداة  -

 أداة الدراسة بصورتها النهائية. وضع -

 الحصول على كتاب تسهيل المهمة موجه من جامعة الشرق األوسط إلى وزارة التربية والتعليم. -
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 .فيهالتي سيتم تطبيق الدراسة ا دارسالحصول على موافقة الم -

 على عينة الدراسة. أداة الدراسة توزيع -

 النتائج.معالجة البيانات إحصائيًا وتحليلها للوصول إلى  -

 .في ضوء النتائجوصياغة التوصيات عرض نتائج الدراسة ومناقشتها  -

 

 تصحيح االجابات:

 تم استخدام مقياس الحكم على النتائج وفق المعادلة اآلتية:

 1.81=      0-3  =    القيمة الدنيا لبدائل االجابة –القيمة العليا 
 3عدد المستويات                                 

 
قامت الباحثة باالعتماد على قيم ولتحديد درجة التقدير على كل فقرة من فقرات أداة الدراسة 

 المتوسطات الحسابية اآلتية:

 عالية جدا (3 – 4.20)

 عالية (4.21 – 5.40)

 متوسطة (5.41 – 2.60)

 منخفضة (2.61 – 0.80)

 منخفضة جدا (0.81 – 0)
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( فان درجة الحاجة التدريبية 3 – 4.20(المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة  بلغ إذاوبذلك  

( فان درجة الحاجة 4.21 – 5.40) بلغ المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة وإذا تكون عالية جدا،

( فان درجة 5.41 – 2.60) بلغ المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة إذاو  ،التدريبية تكون عالية

فان درجة  (2.61 – 0.80) بلغ المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة وإذاالحاجة تكون متوسطة، 

( فان درجة 0.81 – 0) بلغ المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة وإذا ،الحاجة تكون منخفضة

 .الحاجة تكون منخفضة جدا
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

يتضمن هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توّصلت اليها الّدراسة بعد تطبيق أداة اّلدراسة وجمع 

 .البيانات وتحليلها

 اإلجابة عن السؤال األول الذي ينّص على:

جهة و ما االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة اإلنجليزية في ضوء دمج التكنولوجيا في التعليم من 

 نظرهم في لواء القويسمة؟

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة التقدير لفقرات  بحسابقامت الباحثة 

 ياللغة االنجليزية في المدارس االردنية الخاصة ف معلمياالحتياجات التدريبية لاالستبانة القائمة على 

 :اآلتي لالجدو  كما يظهر في، التعليمالتكنولوجيا في  دمجمجال  لواء القويسمة في

المعيارية والرتبة ودرجة التقدير لفقرات االستبانة  الحسابية واالنحرافاتالمتوسطات : (3جدول )ال
لواء  في اللغة االنجليزية في المدارس االردنية الخاصة معلمياالحتياجات التدريبية لالقائمة على 

 التعليمالتكنولوجيا في  ضوء دمجفي  القويسمة
رقم 
 الفقرة الفقرة

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة التقدير المعياري 

 1 عالية 0.76 3.71 توظيف النماذج التعليمية في المواقف التعليمية المختلفة 6

شبك االجهزة الملحقة بجهاز الحاسوب كالطابعة والماسح الضوئي  16
 والكاميرا والميكرفون 

 1 عالية 0.76 3.71
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توظيف بعض المواقع التعليمية على شبكة االنترنت في الموقف  26
 التعليمي اللغوي 

 1 عالية 0.76 3.71

 1 عالية 0.81 3.54 تحديد معايير اختيار مصادر تعليم وتعلم اللغة اإلنجليزية المختلفة 3

إنتاج أنواع اللوحات التعليمية المختلفة وفق معايير محددة  5
  أهداف الدرسواستخدامها لتحقيق 

 1 عالية 0.98 3.54

 1 عالية 0.91 3.54 توظيف النماذج التعليمية في المواقف التعليمية المختلفة 6

وتوظيفها في المواقف التعليمية  بأنواعها انتاج الشفافيات التعليمية 7
 اللغوية بطريقة مناسبة

 1 عالية 0.81 3.54

غة لتعليم وتعلم اللتوظيف المستحدثات التكنولوجية المناسبة  13
 االنجليزية

 1 عالية 0.98 3.54

 1 عالية 0.91 3.54 التعامل مع نظام تشغيل النوافذ الخاص بالكمبيوتر 15

 1 عالية 0.89 3.54 يزيةنجلتعرف مكونات وعناصر برنامج الوسائط المتعددة للغة اال 17

 1 عالية 0.81 3.54 توظيف برنامج الجداول الرياضية "إكسل" في تحليل النتائج 23

 1 عالية 0.91 3.54 استخدام شبكة االنترنت بسرعة وسهولة 25

 تحميل وتنزيل ملفات تعليم اللغة االنجليزية المتنوعة عبر شبكة 27
 االنترنت

 1 عالية 0.86 3.54

 2 عالية 0.86 3.52 أجهزة العروض الضوئية توظيف 8

 2 عالية 0.86 3.52 بالكمبيوترالتعامل مع نظام تشغيل النوافذ الخاص  18

تكوين مكتبة للوسائط المتعددة من المصادر المتنوعة لتعليم اللغة  28
 عبر االنترنت نجليزيةاال

 2 عالية 0.86 3.52

إعداد مصادر التعليم والتعلم التي تمكن من تصميم مواقف لغوية  4
 غير تقليدية

 3 متوسطة 1.05 3.37
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 التعليمية اللغوية الجاهزة وفق المعايير التربويةاختيار البرمجيات  14
 والفنية والعلمية

 3 متوسطة 1.05 3.37

 3 متوسطة 1.05 3.37 تحقيق مهام وأدوار المعلم في التعليم االلكتروني 24

استخدام بعض برامج التواصل االجتماعي عبر االنترنت في  32
 التواصل باللغة االنجليزية وتبادل الخبرات

 3 متوسطة 1.05 3.37

برامج  حدأانشاء موقع الكتروني لتعليم اللغة االنجليزية باستخدام  33
 ادارة المحتوى االلكتروني

 4 متوسطة 0.99 3.30

 5 متوسطة 1.05 3.27 توظيف األجهزة السمعية في تعليم اللغة االنجليزية 9

والفضائية ة رضيتوظيف البرامج الثقافية التلفزيونية من القنوات األ 10
 في مواقف تعليمية لغوية بطريقة مناسبة

 5 متوسطة 1.00 3.27

 5 متوسطة 1.04 3.27 توظيف برنامج العروض االنجليزية "بوربوينت" 19

توظيف خدمة الدراسة عن المعلومات عبر االنترنت بالموقف  29
 التعليمي بطريقة مناسبة

 5 متوسطة 1.04 3.27

 5 متوسطة 1.00 3.27 االلكتروني في التواصل الكتابيإعداد واستخدام البريد  30

 6 متوسطة 0.79 3.20 غة االنجليزيةالل عليمعليم والتعلم التي تساعد في تتعرف مصادر الت 2

توظيف البرامج الثقافية التلفزيونية من القنوات األرضية والفضائية  12
 في مواقف تعليمية لغوية بطريقة مناسبة

 6 متوسطة 0.79 3.20

متعددة الوسائط في الموقف التعليمي  التقديمية توظيف العروض 22
 اللغوي بالطريقة المناسبة

 6 متوسطة 0.79 3.20

 مصادر تعليم توظيف برنامج تحرير النصوص وورد في تصميم 20
 اللغة االنجليزية

 7 متوسطة 0.91 3.15

 8 متوسطة 1.24 3.09 وعناصره تحديد مفهوم االتصال اللغوي التعليمي 1

 8 متوسطة 1.24 3.08 متعددة الوسائط التقديمية عداد العروضإ برامج  أحداستخدام  21
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(، وتراوحت 5.70-2.78( أن قيم المتوسطات الحسابية قد تراوحت بين )5) الجدوليتضح من 

 (.1.76-1.35المعيارية بين )قيم االنحرافات 

، والفقرة (النماذج التعليمية في المواقف التعليمية المختلفة توظيف)الفقرة  االولىوقد جاءت بالمرتبة 

توظيف الفقرة )، و (شبك االجهزة الملحقة بجهاز الحاسوب كالطابعة والماسح الضوئي والكاميرا والميكرفون )

( 3.71مقداره ) بمتوسط حسابي (االنترنت في الموقف التعليمي اللغوي بعض المواقع التعليمية على شبكة 

، 07، 03، 05، 7، 6، 3، 5وكذلك الفقرات رقم ) .وبدرجة عالية من التقدير (0.76وانحراف معياري )

وبدرجة  (0.81-0.91) مقداره ما بين ( وانحراف معياري 3.54مقداره )بمتوسط حسابي  (27، 23، 25

 عالية من التقدير.

التعامل مع نظام تشغيل ، والفقرة )(أجهزة العروض الضوئية توظيفوجاءت بالمرتبة الثانية الفقرة )

غة تكوين مكتبة للوسائط المتعددة من المصادر المتنوعة لتعليم الل(، والفقرة )النوافذ الخاص بالكمبيوتر

من  عالية( وبدرجة 1.86( وانحراف معياري )3.52اره )مقدبمتوسط حسابي  (عبر االنترنت نجليزيةاال

 التقدير.

تصميم وحدات تعليمية الكترونية لمهارات اللغة االنجليزية ونشرها  34
 lms من خالل أحد برامج ادارة المحتوى عبر االنترنت

 9 متوسطة 0.80 2.98

 10 متوسطة 0.77 2.87   للتواصل اللغوي  "الشات"  برامج المحادثة أحدإعداد واستخدام  31

 11 متوسطة 0.93 2.78 يتوفر لدي مخزون معرفي حول دمج التكنولوجيا في التعليم 35

  الكلي  3.35  
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إعداد مصادر التعليم والتعلم التي تمكن من تصميم مواقف لغوية غير وجاءت بالمرتبة الثالثة الفقرة )

( وبدرجة 1.05( وانحراف معياري )3.37مقداره )بمتوسط حسابي  (52، 24، 04) والفقرات رقم (تقليدية

 .رمن التقدي متوسطة

 (يتوفر لدي مخزون معرفي حول دمج التكنولوجيا في التعليموجاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة )

 .( وبدرجة متوسطة من التقدير0.93( وانحراف معياري )2.78مقداره )بمتوسط حسابي 

التقدير، ( وبدرجة متوسطة من 1.74( بانحراف معياري مقداره )3.35وقد بلغ المتوسط الحسابي الكلي )

 لتدريبية كانت ذات تقدير متوسطة.وهذا يعني أن االحتياجات ا
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 اإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينّص على:

( في االحتياجات التدريبية لمعلمي α≤1.10هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

 لمتغيري )الجنس، والخبرة(؟اللغة االنجليزية في ضوء دمج التكنولوجيا في التعليم تعزى 

 أوال: الجنس

( في α≤1.13فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )كانت هناك  إذالمعرفة ما 

لجنس ا االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة االنجليزية في ضوء دمج التكنولوجيا في التعليم تعزى لمتغير

 :ول اآلتي نتائج التحليلدمستقلتين، وبين الج)ت( لعينتين اختبار قامت الباحثة باستخدام

 اختبار )ت( لعينتين مستقلتين: (4الجدول )

 المتوسط الجنس االداء
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

درجة  قيمة ت
 الحرية

مستوى 
 الداللة

االحتياجات 
 التدريبية

 5621. 69 5831. 0.88 3.29 ذكر

   0.63 3.40 انثى

( بمستوى 5831.السابق عدم وجود فروق تعزى للجنس حيث بلغت قيمة ت)ويالحظ من الجدول 

طات تقارب قيم المتوس من ، وهذا يتضح(α≤1.13)( وهذه القيمة غير دالة عند 5621.الداللة )

 الحسابية تبعا لمتغير الجنس.

 ثانيا: الخبرة

( في α≤1.13)فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة كانت هناك  إذالمعرفة ما 

لخبرة ا االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة االنجليزية في ضوء دمج التكنولوجيا في التعليم تعزى لمتغير
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نتائج  اآلتي وبين الجدول ONE WAY ANOVAقامت الباحثة باستخدام تحليل التباين االحادي 

 التحليل:

 ONE WAY ANOVAنتائج تحليل التباين االحادي (: 0الجدول )

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 بين المجموعات

 المجموعات داخل

 الكلي

.352 

38.205 

38.558 

2 

67 

69 

.176 

.570 

.3091 .7351 

( 7351.( بمستوى داللة )3091.ويالحظ عدم وجود فروق تعزى للخبرة حيث بلغت قيمة ف )

ت الحسابية تبعا وهذا يتضح من تقارب قيم المتوسطا (α≤1.13)وهذه القيمة غير دالة احصائيا عند 

 الختالف الخبرة.
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات 
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

لتوصيات ضافة لطرح بعض االدراسة، باإل يهالتي توصلت الايتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج 

 بناًء على نتائج الدراسة

ما االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة اإلنجليزية في ضوء دمج  وال: مناقشة نتائج السؤال األول:أ

 التكنولوجيا في التعليم من وجهة نظرهم في لواء القويسمة؟

اللغة  علميمتم حساب المتوسطات الحسابية لفقرات االستبانة المتعلقة باالحتياجات التدريبية لدى 

قيم المتوسطات  أنظهرت نتائج السؤال األول: أو  االنجليزية وتم تحديد رتبة كل فقرة من فقرات االستبانة

فقرات االستبانة كما هو ( فقرة من 06، فقد تبين أن )قديربدرجة متوسطة من التجاءت الحسابية قد 

( حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية كاحتياجات لدى معلمي اللغة 0موضح بالجدول رقم )

كان لديهم احتياج عالي وذلك لقلة  لإلجابةالذين خضعوا االنجليزية، ويعزى ذلك الى أن المعلمين 

ى درجة بينما حصلت الفقرات االخرى عل  ،التدريب واالعداد الجيد في ضوء دمج التكنولوجيا في التعليم

قلة الدورات التدريبية، أو عدم توافق الدورات مع أوقات المعلم داخل  عائدًا الىمتوسطة من التقدير 

وهذا يعني أن حاجة معلمي اللغة االنجليزية  المدرسة مما يؤدي الى العزوف عن الدورات التدريبية،

الى التغيرات والتطورات السريعة التي تحدث لمنهاج اللغة  لالحتياجات التدريبية متوسطة، عائداً 

ي ضوء اللغة االنجليزية وتشخيصها ف معلميومن هنا ال بد من حصر االحتياجات التدريبية لاالنجليزية، 

ن معلميدريب التو  تطوير النظام التعليمي،اللغة االنجليزية والتي تسهم في  معلمالنتائج ذات العالقة ب

 المعّد إعداداً  علمميتوقف بشكل أساسي على ال التعليمألن نجاح عملية  ؛كنولوجيا في التعليمعلى دمج الت
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 بكفاءة تعليمالية والتي تمكنه من ممارسة عملية التعليمالذي يمتلك الكفاءات والمهارات  معلم، أي الجيداً 

 .وفاعلية

ودراسة Lemperou & Chostelidou & Griva (2100 ،)وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة 

التي أظهرت الحاجة الى التدريب  .lida& paola& veronica (2017)(، ودراسة 2105المرامحي )

 درجة أن( التي أظهرت 2108)في ضوء دمج واستخدام التكنولوجيا في التعليم، ودراسة الشرع 

 .التدريبية االحتياجات مجاالت جميع على متوسطة بدرجة كانت للمعلمين التدريبية االحتياجات

 

( α≤1.10هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ): مناقشة نتائج السؤال الثانيثانيًا: 

في االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة االنجليزية في ضوء دمج التكنولوجيا في التعليم تعزى لمتغيري 

  ؟)الجنس، والخبرة(

االحتياجات في  (α≤1.13) احصائيةذات داللة  عدم وجود فروق : الثانياظهرت نتائج السؤال 

 ،التدريبية لمعلمي اللغة االنجليزية في ضوء دمج التكنولوجيا في التعليم تعزى لمتغيري )الجنس، والخبرة(

الموجودة في  الى الظروفويعزى ذلك  ،لمتغير الجنس وهذا يتضح تقارب قيم المتوسطات الحسابية تبعاً 

 كما أن المستجدات التربوية ،لإلناثسواء كانت مدارس للذكور أو  حيث أن جميعها متشابهة،المدارس 

يعزى ذلك و  هي واحدة للجميع، فالكل يدرك مدى حاجته للتدريب والتطوير للتكيف مع هذه المستجدات

ايضًا أن الذكور واإلناث في المدارس الخاصة في لواء القويسمة قد خضعوا للظروف نفسها من تدريب 

 (α≤1.13)ذات داللة احصائية  عدم وجود فروق . أما لمتغير الخبرة فقد اظهرت نتائج السؤال وتوجيه

ترى الباحثة أن و  في التعليم لوجياكنو االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة االنجليزية في ضوء دمج التفي 
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بكافة  اللغة االنجليزية معلميان هذه النتيجة منطقية حيث أن الخبرات ال تختلف من معلم آلخر حيث 

خبراتهم وجنسهم بحاجة الى التدريب وربما يرجع السبب لضعف االمكانيات الخاصة بدمج التكنولوجيا 

 مجدن من ناحية معلميفي التعليم لدى المدارس الخاصة في لواء القويسمة مما يؤثر على خبرات ال

من تدريب  ، فال بدنمعلميق في خبرات الالتكنولوجيا الحديثة في عملية التعليم فنجد عدم وجود فرو 

قيق النتائج لتحوذلك  التعليمن باختالف خبراتهم وجنسهم على دمج استراتيجيات حديثة في معلميال

ات يستطيع على امتالك مهارات وكفاياللغة االنجليزية  معلميالتعليمية المرجوة للموقف التعليمي، وتدريب 

رفع كفاءته و  معلمأداء ال في أثر التعليمولكي يكون لعدد سنوات  .خاللها تحقيق عملية تعلم فعالة من

ين ذوي ن وتقويمها المستمر من قبل المفتشين والخبراء التربويمعلميية، ينبغي تصويب خبرات الالتعليم

ية ية الجديدة الالزمة لتطوير كفاءاتهم المعرفالتعليمالكفاءة العالية، والعمل على تزويدهم بالخبرات 

وية بصفة عامة، وفي ميدان على المستجدات الجديدة على الساحة الترب اطالعهمواألدائية، من خالل 

ن علميمبصفة خاصة، وال يكون ذلك إاّل من خالل بناء برامج تدريبية خاصة بال اللغة االنجليزية تعليم

 .بيةانطالقا من احتياجاتهم التدري

التي أظهرت . (2103بني بكار )ودراسة  (،2108الشرع ) لدراسة مع دراسةوتتفق نتيجة هذه ا

  ئية تعزى لمتغيري الجنس والخبرة.عدم وجود فروق ذات داللة احصا
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 تواالقتراحاالتوصيات 

 من خالل نتائج الّدراسة الحالّية توصي الباحثة باآلتي:

 .همية دمج التكنولوجيا في التعليماللغة االنجليزية بأ معلميالعمل على زيادة وعي  .0

 امج دمج التكنولوجيا في التعليم. االلتحاق ببر ة االنجليزية اللغ معلميتشجيع  .2

 عقد الدورات والورش التدريبية للمعلمين تتعلق بدمج التكنولوجيا في التعليم. .5

 من خالل نتائج الّدراسة الحالّية تقترح الباحثة اآلتي:

 إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية حول االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة االنجليزية. .0

اللغة االنجليزية في مجال برامج الوسائط  معلميجراء دراسة تتناول تصميم برامج تدريبية لإ .2

 التعليمية وإنتاجها.
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 المصادر والمراجع

 المراجع العربية

برنامج تقني قائم على اسلوب المحاكاة لتنمية بعض مهارات  (.2113)إسماعيل ، هاني السعودابو 
ير )رسالة ماجستير غما وراء المعرفة في منهاج العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة 

 منشورة(، الجامعة االسالمية، فلسطين، غزة.

 )رسالة االتجاهات المعاصرةواقع أداء معلمي اللغة االنجليزية في ضوء (. 2103أبو ليلة، حسين )
 ماجستير غير منشورة(، جامعة األزهر، غزة. 

 نشر.لل عمان: دار وائل ،. تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني(2117)أستيتية، دالل والسرحان، عمر

، 0، طتكنولوجيا التعليم )النظرية والممارسة((. 2101اشتوة، فوزي فايز وعليان، ربحي مصطفى )
 دار المسيرة للنشر والتوزيع.عمان: 

 من الدنيا االساسية المرحلة في الصف لمعلم الالزمة(. االحتياجات التدريبية 2101، زياد )بركات
 إلى مقدمة علمية بحث ورقة، بفلسطين طولكرم بمحافظة األساسية المدارس معلمي نظر وجهة

" معاصرة رؤى  :وتأهيله العربي المعلم ربية"ت بعنوان األهلية جرش لجامعة الثالث العلمي المؤتمر
 .3/4-6 بتاريخ المنعقد

اللغة االنجليزية في المدارس  معلمياالحتياجات التدريبية ل(. 2103بني بكار، محمد احمد فالح )
اللغة  معلميالثانوية في محافظتي جرش وعجلون من وجهة نظر المشرفين والمديرين و 

 غير منشورة(، جامعة جرش، االردن. ر)رسالة ماجستي االنجليزية فيها

 )رسالة ماجستير مهارات القرن الحادي والعشرين: التعلم للحياة(. 2013، وتشارل، فادل )يلنجبيرني، تر 
 ، المملكة العربية السعودية.غير منشورة(، جامعة الملك سعود، الرياض
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الالزمة لمعلمي اللغة االنجليزية تحديد االحتياجات التربوية (. 2100الجهني، عبد الرحمن بن حماد )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، السعودية.  في مراحل التعليم العام بمحافظة ينبع

فاعلية األلعاب التعليمية االلكترونية على التحصيل الدراسي (. 2101بن مزعل عبيد ) عبيد، الحربي
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة ام القرى، مكة المكرمة.   أثر التعلم في الرياضيات وبقاء

نحو بناء أداة لتقدير االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس "(. 2113) ، أديب وسعيد، هشامخشاب
 .    254-205(، 5)26، ، مجلة اتحاد الجامعات العربية"للتعليم الفني في الجمهورية العراقية

مدى فعالية استخدام الدمج التكنولوجي في العملية التعليمية من وجهة نظر (. 2112) أمان، خصاونة
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، الكويت. ية بالجامعة الهاشميةالتعليمأعضاء الهيئة 

تحديد االحتياجات التدريبية لضمان فاعلية البرامج (. 2101) الخليفات، عصام عطا هللا حسين
 الردن: دار الصفاء للنشر والتوزيع.، ا0، طالتدريبية

االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي اللغة االنجليزية في المرحلة المتوسطة (. 2102) ممدوحالردادي، 
ستير )رسالة ماج الستخدام التعليم االلكتروني من وجهة نظر المعلمين والمشرفين بمكة المكرمة

 غير منشورة(، جامعة ام القرى.

 واقع تحديد االحتياجات التدريبية في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة(. 2101) رجبالسراج، 
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.

 ، عمان: دار المسيرة.0، طتصميم البرامج التدريبي (.2100خلف ) باللسكارنة، ال

 .ر والتوزيعدار كنوز المعرفة للنش :عمان ،التكنولوجيا التعليمية (.2101) أملشحادة، 

االحتياجات التدريبية لمعلمات رياض االطفال في ضوء المتطلبات (. 2103)د الشديفات، جمانة حام
)رسالة ماجستير غير منشورة(، االردن،  التكنولوجية من وجهة نظرهم في محافظة المفرق 

 المفرق.
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فاعلية المناهج الدراسية المطورة "(. 2101مدوح )الشديفات، صادق حسن وارشيد، محمد نور والشرعة، م
، الجامعة نيسان 8-7مؤتمر التربية في عالم متغير للفترة من ، "وقدرتها على تحقيق أهدافها

 الهاشمية، االردن.

 مديري  نظر وجهة من الجدد للمعلمين التدريبية االحتياجات(. "2108، أسعد محمد مصطفى )الشرع
، مجلة العلوم "األردن في إربد /عبيد بني للواء والتعليم التربية مديرية في األساسية المدارس

   لمجلد الثاني.التربوية والنفسية العدد الثامن عشر. ا

 .للنشر وائل دار: عمان ،المنهاج وتطوير المعاصرة التعليم تكنولوجيا(. 2103) عاطف الشرمان،

اللغة اإلنجليزية في الجامعات الفلسطينية  معلميواقع برامج إعداد " (.2107) شلدان، فايز كمال
المجلة العربية لضمان الجودة في  "،وسبل تحسينها NCATE بمحافظات غزة في ضوء معايير

 .64-87(،50)01اليمن،  ،التعليم الجامعي

 ، الرياض.0، طمقدمة في تقنيات التعليم(. 2118، نادر واسماعيل، سامح )شمى

نحو استخدام التعلم االلكتروني  المتعلمينن و معلمياتجاهات ال" .(2101) حسن ،بني دوميقسيم و  ،الشناق
 ، العدد االول والثاني.26، مجلة جامعة دمشق، "في المدارس الثانوية االردنية

وتنميته  وإعداده اختيارهالقرن الحادي والعشرين،  معلم (.2110، محمد مالك )وسعيد، محمود شوق 
 دار الفكر العربي. ، القاهرة:0ط ،اإلسالميةفي ضوء التوجهات 

مستقبل التقنية في التربية والتعليم خالل السنوات القادمة ودور (. 2015الصالح، بدر بن عبد هللا )
 ، ورقة عمل مقدمة لندوة األسرة والتقنية، قسم تقنيات التعليم، كليةاألسرة تجاهه، رؤية استشرافية
 لسعودية.التربية، جامعة الملك سعود، ا

(. تحديد االحتياجات التدريبية كأساس لعملية التخطيط للتدريب في األجهزة 2100) تحسينالطراونة، 
)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، المملكة العربية  األمنية

 السعودية.
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 دار :عمان، وتقويمها التدريبية البرامج بناء وفعالياته مفهومه التدريب(. 2113) حسن طعاني،
 .والتوزيع للنشر الشروق 

الحاجات التدريبية الالزمة لمعلم اللغة (. "2101) الطنطاوي، عفت مصطفى والعرفج، احالم محمد
العدد  ،مجلة رسالة الخليج العربي، "العربية والعلوم من وجهة نظر المعلمات والمشرفات التربويات

006. 

 ، األردن: دار صفاء للنشر والتوزيع.: إعداده تدريبه كفاياتهمعلمال(. 2006) محمدعبيد، جمانة 

فعالية استخدام الهاتف النقال في تنمية المفاهيم التقنية لدى (" 2102) مهاوالعطاس،  جبريل ،لعريشيا
 . مصر " مجلة كلية التربية بأسوان" عينة من طالب الدراسات العليا بجامعة الملك سعود

ولوجيا تكنالتعليم الثانوي العام باستخدام  معلميتصور مقترح لتفعيل دور "(. 2101عزازي، فاتن )
المؤتمر الدولي الخامس مستقبل إصالح التعليم العربي لمجتمع المعرفة تجارب ومعايير  ،"التعليم

 .0128-0103، 2، ورؤى، مصر

فاعلية برنامج قائم على نموذج بروتوكول المالحظة للتعليم المحمي (. 2107علي، حياة رفاعي )
SIOP رسالة ماجستير غير منشورة(، في تنمية األداء التدريسي لدى معلمي اللغة اإلنجليزية( 

 .أسيوط جامعةكلية التربية، 

 ة األردنيةالمملكاالحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي الطلبة لموهوبين في  "(.2106) علي، يسرى يوسف
 .265 – 245( 5) 45، مجلة دراسات العلوم التربوية ،"الهاشمية

لدى  يمالتعلواقع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال وعوائق استخدامها في . "(2104) مراد ،عودة
مجلة البلقاء للبحوث  ،"ات مدارس تربية لواء الشوبك/ االردنمعلمو  معلمي

 .2104(،0)07،والدراسات

االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الحكومية االساسية والثانوية في  (.2106، ريم نزار )عياصرة
 رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة جرش، االردن.محافظة جرش من وجهة نظرهم )
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، القاهرة: 0ط، معلم اللغة العربية، معايير اعداده، ومتطلبات تدريبه(. 2100فضل هللا، محمد رجب )
 عالم الكتاب.

 تعليم في المستقبلية وارهمأد وفق األساسي للتعليم التدريبية االحتياجات (.2101) حمود زهرة قلهاتي،
 سلطنة قابوس، الملك جامعة ،(منشورة غير ماجستير رسالة) عمان بسلطنة ياتضالريا وتعلم
 .عمان

 ، القاهرة: عالم الكتب.0، طالتدريب بالتكنولوجيا الحديثة(. 2116) قنديل، أحمد

أولويات الكفايات التدريسية واالحتياجات التدريبية "(. 2115كمال، أمينة عباس والحر، عبد العزيز)
ية مجلة كل، "لمعلمي المرحلة االعدادية في التعليم العام في دولة قطر من وجهة نظر المعلمين

 .   21، السنة الثامنة عشر، العدد التربية

االحتياجات التدريبية الالزمة لتطوير النمو المهني لمعلمي اللغة (. 2116الكوري، عبد هللا علي )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية التربية، جامعة عين شمس، مصر. العربية بالمرحلة الثانوية

المؤتمر  ،"منظور رائد للعلمية التعليمية نالتعليم بالتمكي“(: 2106الكلية العلمية االسالمية) مدراس
 .. 9102http://www.alghad.com/articles/932557/نيسان/   07 التربوي الرابع

اللغة االنجليزية في المملكة العربية السعودية  معلمياالحتياجات التدريبية ل (.2105) ، عيدالمرامحي
 المملكة العربية السعودية. جامعة ام القرى، ، )رسالة ماجستير غير منشورة(،للمرحلة الثانوية

، سلسة دور مؤسسات التعليم في اختراق الحاجز الرقمي(. 2010االستراتيجية ) الدراساتمركز 
امن والعشرون، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة إصدارات نحو مجتمع المعرفة، اإلصدار الث

  العربية السعودية.

فعالية دمج تكنولوجيا التعليم في تدريس وحدة في (. 2102بنت محمد بن سعد ) نسرينالمصري، 
)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة ام القرى، مكة مقرر اللغة االنجليزية بمدينة مكة المكرمة 

 العربية السعودية.المكرمة، المملكة 

http://www.alghad.com/articles/932557
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تحديد االحتياجات التدريبية العنصر الرئيس في صناعة  (.2104العربي الدارة الموارد البشرية ) المنتدى
 http://www.hrdiscussion.com. التدريب

األردن: الجنادرية للنشر ، 60صفحة  تكنولوجيا التعليم )الطبعة األولى(،(، 2103أحمد ) ،منصور
 .والتوزيع

 "المؤتمر الدولي التربية تحديات وآفاق مستقبلية (. "2107) التربية: تحديات وآفاق مستقبليةمؤتمر 
 .2107نيسان  27-25،األردن ،التربية إربد كلية ،جامعة اليرموك

رؤية مستقبلية إلعداد طلبة كليات التربية في ضوء المتغيرات " (.2108)لية العلوم التربوية مؤتمر ك
 .08/4/2108-06،مؤتةجامعة "، العالمية

 ،الدافعية للتدريب االداري في ضوء التحديات العالمية والمحلية(. 2116موسى، محمود عبد اللطيف )
 ، مصر، القاهرة: الدار العالمية للنشر.0ط

، االمارات 0، طاالقتصاد المعرفي وتكوين المعلم(. 2113الهاشمي، عبد الرحمن والعزاوي، فائزة )
 الكتاب الجامعي.العربية: دار 

، الرياض: مطابع جامعة الملك التدريب االداري بين النظرية والتطبيق(. 2102يونس، عبد الفتاح )
 سعود.
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(0ملحق )  
 األولية ابصورته االستبانة

 الرحمن الرحيمبسم هللا 

 جامعة الشرق االوسط

 كلية العلوم التربوية

 

 حضرة الدكتور................................................................المحترم 

 تحية طيبة وبعد:

اجستير الحصول على درجة الم لمتطلبات استكماال أضعها بين ايديكم هي أداة بحثهذه االستبانة التي 
االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة االنجليزية في ضوء دمج بعنوان " تكنولوجيا التعليمتخصص 

". ونظرًا لكونكم من المختصين في هذا التكنولوجيا في التعليم من وجهة نظرهم في لواء القويسمة
 وإبداء ما ترونه مناسبًا حول: ه االستبانةارجوا منكم قراءة هذالمجال 

 مدى مناسبة الفقرات لتحقيق أهداف الدراسة 

 سالمة الصياغة اللغوية 

  حذف أي عبارة متشابهة أو غير مالئمة 

 رمع فائق االحترام والتقدي

 ةالباحث
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التعديل 
 المقترح

سالمة 
الصياغة 
 اللغوية

التوافق مع 
 االهداف

 الفقرة انتماء
 للمجال

 
 االحتياجات التكنولوجية

 

 
 الرقم

غير  
غير  مالئم مالئم

غير  مالئم مالئم
 مالئم مالئم

 تحديد مفهوم االتصال اللغوي التعليمي       
 وأشكاله وعناصره

1 

عليم والتعلم التي تعرف مصادر الت       
اللغة االنجليزية  عليمتساعد في ت
 وتصنيفاتها

2 

تحديد معايير اختيار مصادر تعليم        
 نجليزية المختلفةوتعلم اللغة اإل

3 

عداد مصادر التعليم والتعلم التي تمكن إ        
 من تصميم مواقف لغوية غير تقليدية

4 

نواع اللوحات التعليمية المختلفة أنتاج إ       
وفق معايير محددة واستخدامها لتحقيق 

  هداف الدرسأ 

5 

النماذج التعليمية في المواقف  توظيف       
 التعليمية المختلفة

6 

 نواعهاأب انتاج الشفافيات التعليمية       
وتوظيفها في المواقف التعليمية اللغوية 

 بطريقة مناسبة

7 

 8  جهزة العرض المختلفةأ توظيف       

 9  جهزة في معامل اللغاتاألتوظيف        

السبورة االلكترونية في تعليم  توظيف       
 اللغة االنجليزية

10 
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ستخدام الفيديو التعليمي لعرض مواقف ا       
 تعليمية لغوية

11 

توظيف البرامج الثقافية التلفزيونية من        
رضية والفضائية في مواقف القنوات األ

 تعليمية لغوية بطريقة مناسبة

12 

التكنولوجية ستخدام المستحدثات إ       
 المناسبة لتعليم وتعلم اللغة االنجليزية

13 

اختيار البرمجيات التعليمية اللغوية        
الجاهزة وفق المعايير التربوية والفنية 

 والعلمية

14 

التعامل مع نظام تشغيل النوافذ الخاص        
 بالكمبيوتر

15 

تشغيل االجهزة المختلفة بالحاسوب        
كالطابعة والماسح الضوئي والكاميرا 

 دائهاأوالميكرفون وضبط 

16 

تعرف مكونات وعناصر برنامج        
  نجليزيةالوسائط المتعددة للغة اال

17 

برامج تحرير الرسومات  أحدالتعامل مع        
  والصور الرقمية

18 

ستخدام برنامج تحرير النصوص ا       
 "وورد"االنجليزية 

19 

توظيف برنامج تحرير النصوص وورد        
اللغة  مصادر تعليم في تصميم
  االنجليزية

20 

 عداد العروضإ برامج  أحداستخدام        
 متعددة الوسائط التقديمية

21 
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متعددة  التقديمية توظيف العروض       
التعليمي اللغوي الوسائط في الموقف 

  بالطريقة المناسبة

22 

استخدام برنامج الجداول الرياضية        
 في تحليل النتائج "كسل"إ

23 

دوار المعلم في التعليم أتحقيق مهام و        
 االلكتروني

24 

 حدأاستخدام شبكة االنترنت من خالل        
 المستعرضات

25 

ى علتوظيف بعض المواقع التعليمية        
شبكة االنترنت في الموقف التعليمي 

  اللغوي 

26 

تحميل وتنزيل ملفات تعليم اللغة        
 االنجليزية المتنوعة عبر شبكة

  االنترنت

27 

تكوين مكتبة للوسائط المتعددة من        
المصادر المتنوعة لتعليم اللغة 

  عبر االنترنت نجليزيةاال

28 

المعلومات  توظيف خدمة الدراسة عن       
عبر االنترنت بالموقف التعليمي بطريقة 

 مناسبة

29 

عداد واستخدام البريد االلكتروني في إ        
  التواصل الكتابي

30 

 المحادثةبرامج  أحدعداد واستخدام إ        
   للتواصل اللغوي  (الشات)

31 
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استخدام وتوظيف بعض برامج التواصل        
 في التواصلاالجتماعي عبر االنترنت 

  باللغة االنجليزية وتبادل الخبرات

32 

انشاء موقع الكتروني لتعليم اللغة        
برامج ادارة  أحداالنجليزية باستخدام 
  المحتوى االلكتروني

33 

تصميم وحدات تعليمية الكترونية        
ونشرها من  النجليزيةلمهارات اللغة ا

حد برامج ادارة المحتوى عبر أخالل 
  االنترنت

34 

يتوفر لدي مخزون معرفي حول دمج        
 التكنولوجيا في التعليم

35 



70 

 

 (9ملحق )
 قائمة بأسماء السادة المحكمين ألداة الدراسة

 

 

  

 مكان العمل التخصص االسم الرقم

 الجامعة األردنية تكنولوجيا التعليم أ.د منصور الوريكات 0

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم أ.د عبد الحافظ سالمة 2

 جامعة مؤتة مناهج وطرق تدريس أ.د حسن بني دومي 5

 جامعة الشرق األوسط ادارة وقيادة تربوية د. أمجد درادكة 4

 جامعة الشرق األوسط مناهج وطرق تدريس د. فواز شحادة 3

 جامعة مؤتة مناهج وطرق تدريس عمر العمري  .د 6

 جامعة جدارا تكنولوجيا التعليم مصطفى عيسى د. 7

 جامعة اليرموك تكنولوجيا التعليم يوسف عيادات د. 8

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم د. خالدة شتات 3

 مدارس الضاحية لغة انجليزية مشرفة أماني خالد 01
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 (3ملحق )
 االستبانة بصورتها النهائية

 الرحمن الرحيمبسم هللا 

 الشرق االوسطجامعة 

 كلية العلوم التربوية

 ةمعلم/االخت المعلماالخ ال

 تحية طيبة وبعد:

اجستير الحصول على درجة الم لمتطلبات استكماال هذه االستبانة التي أضعها بين ايديكم هي أداة بحث
االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة االنجليزية في ضوء دمج بعنوان " تكنولوجيا التعليمتخصص 

قرات هذه ف بتعبئة ملذا ارجو منكم التكر ". التكنولوجيا في التعليم من وجهة نظرهم في لواء القويسمة
 .العلمي الدراسةاالستبانة ونؤكد أن جميع معلومات هذه االستبانة ستستخدم فقط ألغراض 

 البيانات الشخصية:

 الجنس:             ذكر                               انثى 

 01(               أكثر من 01 – 3فأقل           ) 3رة:   الخب

 

 رمع فائق االحترام والتقدي

 ةالباحث
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 درجة االحتياج التدريبي

 

 

 االحتياجات التدريبية

 

 

 الرقم

منخفضة 
 عالية متوسطة منخفضة جدا

عالية 
   جدا

 تحديد مفهوم االتصال اللغوي التعليمي     
 وعناصره

1 

 عليم والتعلم التي تساعد فيمصادر التتعرف      
 اللغة االنجليزية  عليمت

2 

تحديد معايير اختيار مصادر تعليم وتعلم اللغة      
 اإلنجليزية المختلفة

3 

إعداد مصادر التعليم والتعلم التي تمكن من      
 تصميم مواقف لغوية غير تقليدية

4 

فق المختلفة و إنتاج أنواع اللوحات التعليمية      
معايير محددة واستخدامها لتحقيق أهداف 

  الدرس

5 

توظيف النماذج التعليمية في المواقف التعليمية      
 المختلفة

6 

وتوظيفها في  بأنواعها انتاج الشفافيات التعليمية     
 المواقف التعليمية اللغوية بطريقة مناسبة

7 

 8 أجهزة العروض الضوئية توظيف     
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توظيف األجهزة السمعية في تعليم اللغة      
  االنجليزية

9 

توظيف السبورة االلكترونية في تعليم اللغة      
 االنجليزية

10 

توظيف الفيديو التعليمي لعرض مواقف تعليمية      
 لغوية

11 

توظيف البرامج الثقافية التلفزيونية من القنوات      
غوية ل األرضية والفضائية في مواقف تعليمية

 بطريقة مناسبة

12 

توظيف المستحدثات التكنولوجية المناسبة      
 لتعليم وتعلم اللغة االنجليزية

13 

اختيار البرمجيات التعليمية اللغوية الجاهزة      
 وفق المعايير التربوية والفنية والعلمية

14 

التعامل مع نظام تشغيل النوافذ الخاص      
 بالكمبيوتر

15 

شبك االجهزة الملحقة بجهاز الحاسوب      
كالطابعة والماسح الضوئي والكاميرا 

 والميكرفون 

16 

تعرف مكونات وعناصر برنامج الوسائط      
  المتعددة للغة االنجليزية

17 

برامج تحرير الرسومات  أحدالتعامل مع      
 مثل الفوتوشوب والرسام والصور الرقمية

18 
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 19 "العروض االنجليزية "بوربوينتتوظيف برنامج      

توظيف برنامج تحرير النصوص "وورد" في      
  اللغة االنجليزية تعليمدروس  تصميم

20 

 التقديمية برامج إعداد العروض أحداستخدام      
 متعددة الوسائط

21 

متعددة الوسائط في  التقديمية توظيف العروض     
  سبةالمناالموقف التعليمي اللغوي بالطريقة 

22 

توظيف برنامج الجداول الرياضية "إكسل" في      
 تحليل النتائج

23 

تحقيق مهام وأدوار المعلم في التعليم      
 االلكتروني

24 

 25 استخدام شبكة االنترنت بسرعة وسهولة     

توظيف بعض المواقع التعليمية على شبكة      
  االنترنت في الموقف التعليمي اللغوي 

26 

تحميل وتنزيل ملفات خاصة بتعليم مهارات      
  االنترنت اللغة االنجليزية المتنوعة عبر شبكة

27 

تكوين مكتبة للوسائط المتعددة من المصادر      
  المتنوعة لتعليم اللغة االنجليزية عبر االنترنت

28 

توظيف خدمة الدراسة عن المعلومات عبر      
 التعليمي بطريقة مناسبةاالنترنت بالموقف 

29 
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إعداد واستخدام البريد االلكتروني في التواصل      
  الكتابي

30 

 "الشات"  برامج المحادثة أحدإعداد واستخدام      
   للتواصل اللغوي 

31 

استخدام بعض برامج التواصل االجتماعي      
عبر االنترنت في التواصل باللغة االنجليزية 

  وتبادل الخبرات

32 

انشاء موقع الكتروني لتعليم اللغة االنجليزية      
  برامج ادارة المحتوى االلكتروني أحدباستخدام 

33 

تصميم وحدات تعليمية الكترونية لمهارات اللغة      
االنجليزية ونشرها من خالل أحد برامج ادارة 

  lms المحتوى عبر االنترنت

34 

دمج يتوفر لدي مخزون معرفي حول      
 التكنولوجيا في التعليم

35 
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 (4ملحق )
 كتاب تسهيل مهمة موجه من جامعة الشرق األوسط
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 (0ملحق )
 موجه من وزارة التربية والتعليم لمديرية لواء القويسمة كتاب تسهيل مهمة

 


