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 دادإـع                                   
 

 أستاذ مساعد مناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جامعة القصيم 

هدفت الدراسة الكشف عن اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية نحوو اسوداداا الل وة العر  وة 
نوو   -سوووات الارورف فوي الدودريسفي تدريس مقرر الل ة االنجل زيوة فوي ءووع  عوم المد  ورات  

هج ( ، ح ث تم اسوداداا الموونو  المؤهل العلمي نو  الداصص في مرحلة الركالوريوس -الجوس
الوصفي بهود  صصوف الوا ون مون ح وث هر عدوة صجردوة صدووج  مون  وست اعوداج اسودرانة تكونوت 

( فقوورف توووم توووليعهم علوووو  س ووة محووواصر ، صيوودم االسووودجا ة لعرووارات االسووودرانة فووي ءووووع 28موون  
مق وواس ل كوورت الاماسووي لدحدجوود االتجاهووات  موافووق  شوودف، موافووق ، موافووق الووو حوودا مووا ،   وور 

( علوووو الدرت ووو ، ص ووود توووم تحدجووود 1، 2، 3، 4، 5افوووق  شووودف ( لدقابووول الووودردات  موافوووق،   ووور مو 
أل وول  1.8ءووع ف دوودا   ص موعوودا، موون  1.8المع ووار الدووالي للحكووم علووو جردووة االتجووا     وول موون 

 4.2كر وور، موون  4.2أل وول موون  3.4مدوسوو ، موون  3.4أل وول موون  2.6ءووع ف، موون  2.6موون 
، صلدحل وول ب انووات االسوودرانة تووم ص راتهووا صوودا االسوودرانة فووثرثر كر وور دوودا (، ص وود تووم الدحقووق موون 

اسووداداا المدوسوووات صاالنحرافووات المع اريووة فووي الكشووف عوون اتجاهووات معلمووي المرحلووة الثانويووة 
نحووو اسووداداا الل ووة العر  ووة فووي توودريس مقوورر الل ووة اانجل زيووةت صاسووداداا ا درووار تحل وول الدروواجن 

دعر  علو مدى ا دس  اتجاهات معلمي المرحلوة في ال One Way ANOVA حاجي االتجا  
الثانويووة نحووو اسووداداا الل ووة العر  ووة فووي توودريس مقوورر الل ووة اانجل زيووة  ووا دس  مد  وور سووووات 

كثسوووولوم للمقارنووووات الرعد ووووة بوووو ن  LSDالاروووورف فووووي الدعلوووو م، صاسووووداداا ا درووووار   وووول فوووورا جات 
جووا ،  ااءووافة الووو اسووداداا ا درووار  ت  المجموعووات فووي حالووة جاللووة تحل وول الدروواجن  حوواجي االت

فووي الدعوور  علووو موودى ا وودس   Independent Samples T-Testللمجموعووات المقوودقلة 
اتجاهوات معلموي المرحلوة الثانويوة نحووو اسوداداا الل وة العر  وة فووي تودريس مقورر الل وة اانجل زيووة 
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كردجل ال درار  Man-Whitney U ا دس  مد  ر الجوس، كما تم اسداداا ا درار مان صتوي 
ندائج الدراسوة الوو  ن اتجوا  المعلمو ن نحوو  كشفتص د ، ت  في حالة المجموعات ص  رف الحجم 

صكذلك في عرض االنشوة اسداداا الل ة العر  ة لدوء ح المعوو صالمفرجات في الل ة اانجل زية 
و االسووداداا   ووواع اتجووا  المعلموو ن نحوو، ب ومووا دوواع دوواع  صووفة عامووة بدردووة مدوسوووة صالمهمووات 

 ، كما كشفت الودائج عن عدا صدوجالدفاعل صالحوار من الوسم داع  صفة عامة بدردة ءع فة
فرصا جالة احصائ ا  في اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية نحو اسداداا الل وة العر  وة فوي تودريس 

 ص  ،  المؤهوووولال وووودس  نووووو  ص  ،الل وووة اانجل زيووووة تردوووون ال وووودس  سووووووات الاروووورف فووووي الدوووودريس
، اص ال دس  نو  الجوس  ذكر/انثو( فوي المجوال ن ال دس  الداصص في مرحلة الركالوريوس

االسوداداا عووود عوورض األصت صالثالوث، ب ومووا صدودت فوورصا ذات جاللووة احصوائ ة  المجووات الثوواني  
 (  تردن ال دس  الجوس، لصالح الذكورتاألنشوة صالمهمات

 (تتدريس الل ة االنجل زيةت المرحلة الثانوية، االتجاهات  الكلمات الدالة:

تعدروور الل ووة العر  ووة موون  هووم ل ووات العووالم، ح ووث تحدوول المرترووة الرا عووة موون بوو ن الل ووات 
القوووودة المعدموووودف فووووي األمووووم المدحوووودف صالمويمووووات الدا عووووة لهووووا، صهووووي الل ووووة اانجل زيووووة صالفرنقوووو ة 

سران ة صالص و ة صالعر  ة، كما تعدرر الل ة العر  ة ءمن  هم عشرف ل وات اسوداداما  صالرصس ة صاا
 ت(2016من  ست االندرنتت  الق د،

رما ُتعد الل ة العر  ة من الثوابت األساس ة لألمة العر  وة ااسوسم ة، فهوي رموز هويدهوا، 
كموووا ُتعووود صسووو لة مووون صسوووائل  ص جاف ابوووداعاتها الفو وووة، صمعلوووم مووون معوووالم الودوووا  الفكوووري صاألجبوووي،

 ت(2016الدواصل ب ن األفراج، صهمزف صصل فعالة في المجدمن ت  ليدان،
( الووو  ن الل ووة العر  ووة توفوورج  ووثن مجمووو  محصووولها الل وووي الووذي 1983صيشوو ر  بوودصي،

سوووة، فووي الو ووت  1600 قوودادمة  بوااهووا فووي الو ووت الحاءوور جردوون فووي الدوواري  الووو  رثوور موون 
 تفي العالم لها مثل هذ  الااص ة ل ةذاتة ال تودد 

رموووا تدم وووز الل وووة العر  وووة  ثنهوووا ل وووة ناءوووجة ل ويوووا صيووروووق هوووذا الو وووج علوووو نحوهوووا 
 .صمفرجاتها صترار رها صسماتها الدالل ة، صتث  رها الملموس في الكث ر من ل ات العالم

دووج نيوواا (  ن مون  هووم األجلوة علوو الو وج الل وووي لل وة العر  وة، ص 2016ف ورى  ليودان،
ااعرام فهو من  هوم الوويم الل ويوة الدوي تم وز الل وة العر  وة عون   رهوا مون الل وات، فقود  عووو 



2017  (2ج)أكتوبر ( 112)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 41 

هوووذا الويووواا مرصنوووة للمدحووود  ن  العر  وووة تجعلهوووم   ووور ملوووزم ن بدرت ووو  معووو ن للكلموووات جووودت علوووو 
م وووز الوظوووائف الوحويوووة لهوووا، ب وموووا تلوووزا الكث ووور مووون الل وووات مدحووود  ها بدرت ووو  معووو ن للكلموووات  

 تالوظائف الوحوية ف هات صي  ن هذا الدم ز اذا ا دل هذا الدرت  
صعلو الر م من األهم ة القصووى لودعلم الل وة العر  وة للووسم فومن تعلوم الل وة اانجل زيوة 
 صوورح ءوورصرف ملحووة فووي عصووورنا الحاءوور لكوول فوورج، فقوود  صووورحت الل ووة اانجل زيووة فووي ص دووووا 

لمعرف ووووة الور  ووووة موهووووا صالر م ووووة معيمهووووا مكدوووووم  الل ووووة الحووووالي هووووي ل ووووة العلووووم ، فالمصوووواجر ا
 ت(2004 ة مدعدجف صمادلفة  الجر ، اانجل زيةت صهي المعدمدف في ه ئات جصل

صفي ذات الق اا ُتش ر الدقوارير العالم وة للمركوز الثقوافي الرريوواني الوو اندشوار اسوداداا 
% 63ثوي العوالم  قور   الل وة االنجل زيوة، ص الل ة اانجل زية صتوام ها في العالم، فهواك  رثر من  ل

 .تقريرا ممن  قدادمون ااندرنت جدواصلون بها

صُتعد الل ة االنجل زية الل ة الرسم ة في االتحاج األصرص ي صاألمم المدحدف صعدج كر ور مون 
المويمووات العالم ووة، صجصت الكوموولووث، ح ووث اصوورح الووذجن جدحوود ون الل ووة اانجل زيووة موون   وور 

 ت.(British Council, 2013) ن بها  رثر من  صحابهات الواهق
رموووا تعدرووور الل وووة االنجل زيوووة الل وووة الرئ قوووة ألرثووور الكدووو  صالجرائووود صالمووووارات صالدجوووارف 

 ت(2016 الزكري، .الدصل ة، صالمؤتمرات األراج م ة ، صالمقا قات الدصل ة، صااعسنات
ج ة لسهدماا  مق رف الدعلو م فقود  عووت صءمن سعي صلارف الدعل م  المملكة العر  ة القعو 

اصلوياتهووا للدعلوو م الثووانوي موون االهدموواا بدعلوو م الل ووة الثان ووة  الل ووة االنجل زيووة( ا مان ووا موهووا  ثهم ووة 
تعل م الل وة اانجل زيوة فوي العصور الحوالي كمولو  اساسوي لدعلو م العلووا األ ورىت  صلارف الدعلو م، 

 ت)2017
هوووو( 1390لق اسوووة الدعلووو م فوووي المملكوووة العر  وووة القوووعوج ة   ( 50صانوس وووا  مووون المووواجف  

صالدي توص علو  تزصيد الوسم بل ة   رى من الل ات الح ة علو األ ل  جان  ل ودهم األصول ة 
للدووزصج موون العلوووا  المعووار  صالفوووون صاالبدكووارات الوافعووة صالعموول علووو نقوول علوموووا صمعارفوووا الووو 

(، فقوود 2013،62شوور ااسووسا ص دمووة اانقووان ة   الدووويجري،المجدمعووات األ وورى صمسووهاما  فووي ن
تحوووووت ميلوووووة اجارف الداوووووو    ELDP نشوووووثت صلارف الدعلووووو م  مشووووورص  توووووووير الل وووووة اانجل زيوووووة 

 صالدووير ، ذلك لدحق ق االهدا  الدال ة:
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  احوودات تووووير  ووامل لكدوو  صمقووررات الل ووة اانجل زيووة صالمووواج الدعل م ووة المصوواحرة فووي
 عااتالدعل م ال

 رفن الكفاعف المهو ة لمعلمي الل ة اانجل زية صتووير عمل ات الدعل م صالدعلمت 

  تلر وووة صتحق وووق مدولروووات مؤسقوووات الدعلووو م العوووالي صسووووا العمووول لرفووون كفووواعف صمهوووارات
 (2017 ريجي الدعل م الثانوي في الل ة اانجل زيةت  صلارف الدعل م،

كان ة اسداداا الل ة العر  ة عود تدريس الل وة ص د تراجوت ندائج الدراسات صالرحوت في ام
( ، جراسوووووووة 1999االنجل زيوووووووة، ح وووووووث  صصوووووووت العدجووووووود مووووووون الدراسوووووووات مثووووووول جراسوووووووة حمد  ،

( ،   ووورصرف اسوووداداا الل وووة العر  وووة فوووي تووودريس الل وووة االنجل زيوووة ، ح وووث ترووو ن  ن 2006 هوووة،
ث  ف ولون اسوداداا % مون المعلمو ن ع ووة الرحو62.51% من الووسم ع ووة الرحوث ، 61.53

الل ة العر  ة   واع  رح الل ة االنجل زيوة، ص الدوالي  مكون اسوداداا الل وة العر  وة فوي تودريس الل وة 
 االنجل زية صلكن  وريقة محقو ة كالحاالت الدال ة:

 عود  رح معاني الكلمات المجرجف  ص الجدجدف علو المدعلمت 

 ها األساس في تعلم مهارف الكدا ةتعود  رح  واعد الل ة االنجل زية علو اعدرار  ن 

 في حالة عدا فهم المدعلم للمعلومات ف مكن للمعلم  رحها  الل ة العر  ةت 

  في حالة تكل ف الدسم ذ  الوادرات صاألنشوة  ف ل اسداداا الل ة العر  ة في  رح ذلك
 ل مان انجال الوادرات  صورف صح حة ال تحدمل الاوث في الفهمت

داداا الل ووة العر  وووة فوووي توودريس الل وووة االنجل زيوووة عووودما تكوووون الل وووة  معوووو امكان وووة اسووو
( 2005العر  ووة هووي الوسوو لة الوح وودف لدوصوو ل المعلومووات للمدعلموو ن، كمووا ا ووارت جراسووة   حموود،

الووو  ن الل وووة العر  وووة تعمووول علوووو ليووواجف فعال ووة تووودريس الل وووة االنجل زيوووة، كموووا اصصوووو المعلمووو ن  
 دشا  الصعو ات الدي  د توادة الوسم عود تدريس الل ة االدور ةت الددريس  الل ة األا الر

ص د  تفق من ذلك عالم الل ويات  رص رت الجص( الذي  رد فوي كدا وة  علوم الل ويوات عرور 
 ت(507،2005األدور ة   حمد،الثقافات   ثن الل ة األا تؤ ر في فهم صتلقي الل ة 

( 1999العلم ووة مثوول جراسووة   حموود ، صفووي ذات القوو اا فقوود   ردووت الرحوووت صالدراسووات
(  ن الوالوووو  الووووذي جوووودعلم  اسووووداداا الل ووووة األا  قوووودوع  المعلومووووات 1993صجراسووووة  العروووودان،

صالحقائق  صورف  ف ل مما لو تعلمها بل ات   ورى، صيردون القور  الوو صدووج ارتروا  ص  وق بو ن 
 ن الوالو  العر وي  عو ي صيدعوا ي الل ة صعمل ات الدفك ر الدي  قووا بهوا المودعلم،  ااءوافة الوو 
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فووي ب ئووة عر  ووة ص الدووالي فوومن كوول ممارسوواتة ال وم ووة تكووون فووي نووواا الل ووة العر  ووة صموون  ووم فمنووة 
 فكوور يل ووا  الل ووة العر  ووة، ص الدووالي  صووع  عل ووة الدفك وور  الل ووة العر  ووة صالدحوودت بل ووة  دور ووة ، 

فقد فوي الدحووت صالدردموة بو ن فكور  صلقوانة صفي حالة  نة اترن ذلك فهواك دزع  كر را  من دهود  سو 
جوودج عون ذلوك تعر ورات   ور  عودما  فكر  الل ة العر  ة  م جدردم فكر  الو ل وة  دور وة ، صمون  وم

 سل مةت
 (Wcschlcr,1997صنيرا  للالف ة الدي  مدلكها الوال  عن الل ة العر  ة، جرى كل من 

ة األا فوووووي  ووووورح الل وووووة االدور وووووة صفوووووق ( الوووووو امكان وووووة اسوووووداداا الل وووووAtkinson,1993( ص  
 المحدجات الدال ة:

  قووودادا المعلوووم الل وووة األا عوووود بدا وووة حصوووة الل وووة االنجل زيوووة فوووي  ووورح  هووودا  الووودرس 
 صموا شة األفكار الرئ ق ةت

 قدادمها المعلم في الدعر ر عن الوقا  الجدجدف اص الصعرة الفهم علو الوسمت  

 ادوووراع عمل وووات الدردموووة ، كموووا  مكووون اسووودادامها   جوووول اسووودادامها لدووووف ر الو وووت عوووود
 هل  الوادرات صالمهمات من المدعلم نت

 قدادمها الوسم في دلقات العصف الذهوي صالوصوت الو حلوت للمشكستت  
( ءرصرف اسوداداا الل وة األا فوي تعلو م الل وة 20011رما جرى كل من  عثمان، صاحمد، 

ل ووة اانجل زيووة فووي الموودارس الموحوودف صالثانويووة فووي حوواالت االنجل زيووة ص  ووواع توف ووذ جرصس موواجف ال
 :مثل

 اسدادامها ب ن األ ران لول  تفق ر نقوة  ام ة لرع هم الرعم. 

 اسدادامها   واع موا شة األعمات صالدكل فات المولو ة موهم. 

 اسدادامها في الحوار   رض الدعاصن السد عام الماجف العلم ة. 

األا  عو وا مؤ ر صاءح علي  هم دها ص الدالي عدا تجاهلها  هذا االسداداا الواسن لل ة
في تعلم الل ة االنجل زية، لدصرها الهاا فوي مقواعدف الووسم علوو اردقوام الل وة األدور وة صت قور 
اسووودادامهات  شووور  تويووو م اسووودادامها لدوووؤجي جصرهوووا اال جوووابي فوووي تعلوووم الل وووة اانجل زيوووة كل وووة 

 . دور ة
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 صصوت  عوم الدراسوات صالرحووت  ثهم وة ممارسوة الوالو  لل وة علو الجان  اآل ر فقد 
االنجل زيووة صالدرك ووز علووو  ووراعف الكلمووات صالجموول االنجل زيووة صالدووي موون  ووثنها سوودكون لد ووة القوودرف 

 ت(Laghmam,2016 علو الكدا ة صالدحدت  الل ة االنجل زية 
س قووواعد المدعلمووو ن  ص الدووالي سووو كون تعلوووم الل ووة االنجل زيوووة  رثووور فعال وووة صج مومووة، كموووا

(، صهوووذ  (Benyo,2017,330للدعر ووور عووون  نفقوووهم صممارسوووة الل وووة االنجل زيوووة  شوووكل مقووودمر  
 تاالا عن تدريس الل ة االنجل زيةجعوف الو تقل ص اسداداا الل ة 

( الوووو انووة هووواك اتجوووا  ا جووابي لوودى المدعلمووو ن Ridha,2012.12رمووا ا ووارت جراسووة  
م الل وة االنجل زيوة، ب وموا كشوفت ندوائج الدراسوة  نوة مون  وست تحل ول السداداا الل ة األا عود تعل

  واع كدا ة الل ة االنجل زيوة مون  رول الووسم، ترو ن ان معيوم   وواع الووسم فوي كدا وة الل وة 
االنجل زيووووة جردوووون الووووو الدوووودا ل بوووو ن الل ووووة األا األصوووول ة ص وووو ن الل ووووة االنجل زيووووة، نيوووورا  لوريقووووة 

 و تفق ر المعاني  الل ة العر  ةتلمعلم صاعدماج  علالددريس الدي جدرعها ا
( ان اسداداا الل ة العر  ة جا ل فصوت تعل م الل ة اانجل زية 2008رما جرى  القص ر،

جؤجي الو ندائج سلر ة، موها اسداداا الوسم لل ة العر  ة في الدعر ر عن يرائهم ح ث ان هؤالع 
ف ان لدعلم الل ة اانجل زيوةت صهوذا    وا   جعول الووسم الوسم ل س لدجهم الدافع ة صالحماس الكا

 شوووعرصن  وووالاو  صالدووورجج ح وووات اسوووداداا الل وووة اانجل زيوووة للدعر ووور عووون  فكوووارهم ، صمووون الودوووائج 
القولر ة الدووي  مكوون  ن تقووررها اسوداداا الل ووة العر  ووة فووي فصووت تعلوو م الل ووة اانجل زيووة اسووهامها 

عف عمل وووة تعلووو م الل وووة اانجل زيوووةط صذلوووك ألن الووووسم عودئوووذ  وريقوووة سووولر ة فوووي الدقل ووول مووون كفوووا
ا لهوم   شعرصن  وثنهم ال جدلقوون الدشوج ن الكوافي لدعلمهوا، صال جروذلون الجهود المولووم لفهوم موا  قود 

 ل وية  الل ة االنجل زيةت من معلومات
اهس  مدجو –جد ح من ذلك  نة في حالة اسداداا المعلم الل ة االنجل زية فق  فوي الشورح 

% من هسم الفصل ل س لدجهم معلوموات  ساسو ة 75فمن المردح  ن   -اسداداا الل ة العر  ة
عوووون الل ووووة االنجل زيووووة صتوقصووووهم المهووووارات ال وووورصرية لفهووووم الل ووووة االنجل زيووووة، صهووووذا جووووودج عوووووة 

 المشكست الدال ة:
 لن  فهم معيم الدسم ذ ما  قولة المعلم 

 دموووامهم للمعلوووم ص الدوووالي لووون جدوووا عوا موووا  قولوووة المعلووووم سوووو   فقووود الدسم وووذ اندرووواههم صاه
 ص الدالي لن تدحقق األهدا  المردوفت
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 س شعر الدسم ذ انة م  عة للو ت صيدمووا اندهاع الحصة سريعا ت 

  سوو حد ون ءوءووواع موون  وووست حووودجثهم موون  عوووم صموون  وووم  فقووود المعلووم القووو ورف علوووو
 الفصلت 

عوودا اسوداداا الل ووة االا  الل ووة العر  ووة( فووي تعلوو م صنيورا  لدروواجن اآلراع حوووت اسووداداا  ص 
الل ووة االنجل زيووة، تكووون لوودى الراحووث االحقوواس  المشووكلة ، ح ووث  مكوون صوو ا ة مشووكلة الدراسووة 
الحال وة فووي تحدجوود اتجاهوات معلمووي المرحلووة الثانويووة نحوو اسووداداا الل ووة العر  وة فووي تعلوو م الل ووة 

 صمن  م  مكن تحدجد اسئلة الدراسة ف ما جلي:االنجل زية في ءوع تاصصاتهم ص رراتهم، 
ما اتجاهات معلمي المرحلة الثانويوة نحوو اسوداداا الل وة العر  وة فوي تودريس مقورر الل وة  -1

 اانجل زية؟

هل تودد فرصا جالة احصائ ا  في اتجاهوات معلموي المرحلوة الثانويوة نحوو اسوداداا الل وة  -2
 س  سووات الاررف في الددريس؟ العر  ة في تدريس الل ة اانجل زية تردن ال د

هل تودد فرصا ذات جاللة احصائ ة في اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية نحوو اسوداداا  -3
 الل ة العر  ة في تدريس الل ة اانجل زية تردن ال دس  الجوس؟ 

هل تودد فرصا ذات جاللة احصائ ة في اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية نحوو اسوداداا  -4
  ة في تدريس الل ة اانجل زية تردن ال دس  نو  المؤهل العلمي؟ الل ة العر 

هل تودد فرصا ذات جاللة احصائ ة في اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية نحوو اسوداداا  -5
الل ووووة العر  ووووة فووووي تووووودريس الل ووووة اانجل زيووووة تردوووون ال ووووودس  الداصووووص فووووي مرحلوووووة 

 الركالوريوس؟ 

 ت الدراسة الحالية إلى:هدف
  تحدجوود اتجاهووات معلمووي المرحلووة الثانويووة نحووو اسووداداا الل ووة العر  ووة فووي توودريس مقوورر

 الل ة اانجل زيةت

  الكشوووف عووون صدووووج فووورصا جالوووة احصوووائ ا  فوووي اتجاهوووات معلموووي المرحلوووة الثانويوووة نحوووو
الاروورف فووي اسووداداا الل ووة العر  ووة فووي توودريس الل ووة اانجل زيووة تردوون ال وودس  سووووات 

 الددريست 
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  الكشف عن صدوج فرصا ذات جاللة احصائ ة في اتجاهات معلمي المرحلة الثانويوة نحوو
 اسداداا الل ة العر  ة في تدريس الل ة اانجل زية تردن ال دس  الجوس  ذكر/ نثو(ت 

  الكشف عن صدوج فرصا ذات جاللة احصائ ة في اتجاهات معلمي المرحلة الثانويوة نحوو
 ا الل ة العر  ة في تدريس الل ة اانجل زية تردن ال دس  نو  المؤهل العلميت اسدادا

  الكشف عن صدوج فرصا ذات جاللة احصائ ة في اتجاهات معلمي المرحلة الثانويوة نحوو
اسداداا الل ة العر  ة في تدريس الل ة اانجل زية تردن ال ودس  الداصوص فوي مرحلوة 

 الركالوريوست 

 :تتحدد قيمة هذه الدراسة في أن نتائجها يمكن أن تسهم فيما يلي

 توي م عمل ة اسداداا الل ة العر  ة   واع تدريس الل ة االنجل زيةت 

 تحدجد اصلويات اسداداا الل ة العر  ة عود تدريس الل ة االنجل زيةت 

  العر  ة في تدريس الل ة االنجل زيةتتووير معلمي الل ة االنجل زية  ثهم ة اسداداا الل ة 

 :تلخصت حدود الدراسة فيما يلي
معلموي الل وة االنجل زيوة  اتجاهوات اسدقصواع علوو ا دصورت الدراسوة الحال وة حددود موودوعية:  

 المرحلوووووة الثانويوووووة حووووووت مووووودى اسووووودادامهم لل وووووة العر  وووووة فوووووي تووووودريس الل وووووة 
 -مجووواالت الدال وووة: االسوووداداا لدوءووو ح المعووووو صالمفووورجات االنجل زيوووة فوووي ال

االسووداداا   ووواع الدفاعوول صالحوووار -االسووداداا عووود عوورض األنشوووة صالمهمووات
 . من الوسم

 1438 الجوامعي العواا من الدراسي األصت الفصل في م دان ا   الدراسة هذ  هرقت ة:ددددود زمنيدددح

  .ه 1439- 

علوو تور وق االسودر ان علوو معلموي الل وة االنجل زيوة  لدراسوة الحال وةا دصورت ا دود مكانية:ددددح
 المرحلوووووة الثانويوووووة  المووووودارس الحكوم وووووة  مووقوووووة القصووووو م، المملكوووووة العر  وووووة 

 القعوج ةت   

معلمووا  موون معلمووي الل ووة اانجل زيووة  132تكونووت ع وووة الدراسووة األساسوو ة موون  عينددددة الدراسددة:
 م  المملكة العر  ة القعوج ة المرحلة الثانوية  مووقة القص 
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فيي الدراسيية الحالييية تييم اسيتخدا  الميي هذ اللإلييبي ونليس لة ا يية  يين أسيي لة  :مددن ج الدراسددة
 الدراسة.

 استخد  الباحث في الدراسة الحالية األداة التالية: أدوات الدراسة:
قوورر اسودرانة اتجاهووات معلمووي المرحلوة الثانويووة نحووو اسوداداا الل ووة العر  ووة فوي توودريس م

 الل ة االنجل زيةت

 : 

 Attitudes االجتاهات

 علوو توث  را  ججوام ك وا   تولد العقلي االسدعداج من (  ثنة  حالة1996  صالجمل اللقاني عرفة

 جدعورض ف موا اا جوام  ا  رانت  الرفم سواع المواسرة القرارات اتااذ علو تقاعد  الفرج اسدجا ة

 ت  "صمشكست موا ف نم لة
 ع ووة عل هوا  فوراج  حصول الدي الدردة  ثنة الدراسة هذ  في ادرائ ا   االتجا  الراحث صيعر 

 سلهوا اتجاهواتهم نحوو اسوداداا  مون جدحودج صالدوي ، الراحوث  رل االسدرانة المعدف من علو الدراسة
 الل ة العر  ة في تدريس الل ة االنجل زيةت

 Teachingالتدريس 

(  ثنة  عمل ة تقدهد  نقل الاررات بو ن المعلوم صالمودعلم، كموا 20،2008جوسف  عرفة 
 نة عمل ة مويمة صهاجفة  ي  نة مويومة مكونة من مجموعة عواصر تدفاعل ف ما ب وها لدحق وق 

مووووودعلم( صعمل اتوووووة  -مووووووهج - هووووودا  محووووودجف  صهوووووذ  العواصووووور هوووووي: مووووود ست الدووووودريس معلم
صمارداتووة   هوودا  تحققووت ص روورات اردقوورها الوووسم( صت ذ ووة هوورا(  – سووال   – اسوودرات ج ات 

 تواصر، صتد ح الدفاعل ف ما ب وهارادعة  تر   ب ن هذ  العواصر ص  ئة تدريس تجمن كل هذ  الع
(  ثنة عرارف عن   نشا  مهوي جدم انجال  من  ست  ست 8،2001ب وما عرفة ليدون   

قووويم صيقوودهد  مقوواعدف الوووسم علووو الوودعلم صهووذا عمل ووات رئ قوو ة تشوومل الداووو   صالدوف ووذ صالد
 الوشا   ابل للدحل ل صالمسحية صالحكم علو دوجتة صمن  م تحق وة  

 ثنوة الوشوا  الوذي  قووا  وة معلوم الل وة  الدراسوة هوذ  فوي ادرائ وا   الدودريس الراحوث صيعور 
 كدا ة صاالسدما (االنجل زية جا ل الفصل صيشمل دم ن مهارات الل ة االنجل زية  القراعف صال
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 ةددددراسدددات الدددددددأدبي
 أواًل: أهمية تعليم اللغة االنجليزية:

تعدروور الل ووة مكدقوورة ص ابلووة للومووو صالزيوواجف حقوو  اسوودادامها، ح ووث تووؤجي عوودف صظووائف 
ات الدفك وور  الزكووري،  همهووا  نهووا تعموول علووو ت قوو ر االتصووات بوو ن األفووراج، صالمقوواعدف فووي عمل وو

(، كما انها تقهم فوي ترواجت األفكوار بو ن االفوراج، صهوي االجاف الدوي  عرور بهوا االنقوان عون 2016
 مشاعر  ص فكار ت

  جاف   اعدرارهوا اددماع وة ( الوو  ن لل وة صظ فوة2012رموا   وار كول مون   مو ن، بركوات،

 صظ فوة لهوا ص   وا   المفواه م، دكووينل عقل وة كوثجاف  صظ فوة لهوا صكوذلك ، بو ن االفوراج تفواهم ص اتصوات

 تقودادا فهوي دمال وة صظ فوة صلهوا صالم ووت صاالتجاهوات، صالودودان الووفس عون للدعر ور روثجاف  نفقو ة

 الجماليت الحس ص األجبي الدذصا  عن للدعر ر
 االددماع وة الح واف ءورصرات مون ءورصرف  عدرور مهاراتهوا صمتقوان الل وة صمون  وم فومن تعلوم

 .األفكار ص الاررات صتوم ة صالدفاهم للدااه  ص جاف  األفراج حادات عن للدعر ر صصس لة
صفي عصر  صرح ف ة العالم  رية ص  رف،  صرحت الل ة اانجل زية هوي الل وة المه مووة 
علوووو  ق وووة الل وووات فهوووي  رثووور الل وووات اندشوووارا فوووي العوووالمت ح وووث ان  اصوووا مووون بووو ن كووول  ر عوووة 

ة اانجل زيووةت ح ووث ان اانجل زيووة هووي الل ووة الرئ قووة   ووااف فووي العووالم  قوودو ن الدواصوول  الل وو
 (2004في الدجمعات الق اس ة الدصل ة في دم ن  نحاع العالم  الجر ،

 Motherفالل وووووة  شوووووكل عووووواا  ووووود تكوووووون ل وووووة  صلوووووو   صووووول ة( صهوووووي الل وووووة األا  

Language  ص تكوون ل وة  ان وة  ،)Second Language ُتقودادا دوروا الوو دوو  مون الل وة )
( ُتقوودادا عووود الحادووة  محموود صالصووالح، Foreign Languageا،  ص تكووون ل ووة  دور ووة  األ

 (ت2000
صعلو الر م من صدوج ل ات لها اندشار صاسن اال  ن الل ة اانجل زية هوي األرثور اندشوارا 
صاسودادامات فهووي األرثوور اسوداداما فووي العلوووا صالدقو وة صالووو  صالحاسوو  اآللوي، صالرحوووت صالكدوو  

يات العلم ووووة، صالدجووووارف العالم ووووة، صلهووووذ  األهم ووووة المدزاجوووودف لل ووووة االنجل زيووووة نوووواجى الكث وووور صالوووودصر 
   رصرف تعل مهات 
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( علوو  ن الل وة ل قوت مجورج  واعود صترار و  ل ويوة، بول  نهوا 2016رما جؤكد   الزكوري،
ا الردقام تمثل  جاف الدواصل ب ن المجدمعات، صمن  م فمن مفرجات الل ة اانجل زية مكونا  ساس 

 مهاراتهات 
تثس قووا  علووو ذلووك  مكوون القوووت  نووة اذا لووم جدوووافر لوودى الفوورج الكووم الكووافي موون المفوورجات 
الل وية فلن  قدو ن الدحدت  ص الكدا وة  الل وة االنجل زيوةت فوالفرج  قودو ن الدعر ور عون نفقوة عوود 

(ت 2011روودالراري   القوو اا  شوو ر ع ذاتصفووي   امدسرووة الحوود األجنووو موون المفوورجات الل ويووةت   
 الو  ن امدسك الفرج لمفرجات الل ة االنجل زية جدول  عدف مهارات موها:

 تحدجد معوو المفرجات  شكل صح ح 

 توظ ف المفرجات في س ا اتها القل مة صموا فها المواسرة 

 الدعر  علو المفرجات   واع الكدا ة صالحدجث 

 نوق المفرجات  شكل سل م 

 جموول اسووداداما صووح حا صاسوودادامها  شووكل  ُ عروور عوون الدفك وور اسووداداا المفوورجات فووي ال
 الصح ح ت

 ثانيًا: التعريف بمعنى االتجاه وخصائصه ومكوناته:
عر  المازصمي االتجا  علو  نة  حالة فكريوة،  ص مو وف جداوذ  الفورج الاع موءوو  موا، 

ت الدردة الدوي  حصول سواع  ران  القروت  ا  الرفم  ا المحاجدف، صيمكن   اسها ادرائ ا  من  س
 (127، 2001عل ها الفرج ند جة ادابدة عن فقرات المق است  المازصمي، 

سولوك   حودج نقور ا ،  ابت مكدق  صدداني (  ثنة  اسدعداج 158،2008 الحريري، صعرفدة
 "الح اج  ص الرفم  ص  القروت عل ها حكما   جد من ص مع وة موءوعات نحو صسلوكة الفرج

 جورتر  موا موءوو  نحوو عواا م ول  " ثنوة عروارف عون (2،201018صعرفوة الز روي  

 جدم ز ص الموءو  ذلك نحو اسدعداجاتة ص انفعاالتة ص  مشاريعة ص القا قة  ررتة ص  معلومات الفرج

 الوقريت  الثرات
مما سورق جدرو ن  ن االتجاهوات  مثا وة  نموا  سولوك ة  مكون اردقوابها ، كموا انهوا تا ون 

لدووي تحكووم  نمووا  القوولوك األ وورى، صموون  ووست تحل وول اآلراع حوووت تعريوو  للمروواج ، صالقوووان ن، ا
 االتجاهات جدر ن  نها اتفقت علو المحاصر الدال ة لدعري  االتجاهاتت

 أن االتجاهات هي:
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 م ل عاا نحو موءو  ما جرتر   معلومات الفرج ص  ررتة القا قة 
 اسدعداج صدداني مكدق   ابت نقر ا  ت 
  جداذ  الفرج الاع موءو  ما حالة فكرية  ص مو ف 
 الوقريت  الثرات  مكن   اسها ادرائ ا  من  ست الدردة الدي  حصل عل ها الفرج جدم ز 

صموووون  ووووست تعريوووو  االتجاهووووات  مكوووون اسووووداسف  صائصووووة الرئ قووووة صالدووووي تشوووومل: 
 (2012 صدجق،
 االتجاهات مكدقرة مدعلمة صمن  م فهي  ابلة للدعدجل صالدووير.  

 مدن  ااص ة الثرات صاالسدقرار الوقرياالتجاهات تد 

 االتجاهات مددردة من اا جاب ة الشدجدف الو القلر ة الشدجدف.  

 تدعدج االتجاهات صتدوو ط صذلك  حق  المث رات صالمد  رات المرتروة بها 

 لستجاهات  س ة مكونات  ساس ة: سلوك ة صمعرف ة صعاهف ة. 

 االتجاهات  ابلة للق اس صالدقويم 

   ن تكووووون االتجاهووووات مدوا  ووووة بوووو ن اتجاهووووات الشوووواص المدكونووووة موووون  رراتوووووة  مكوووون
 الااصة، ص  ن االتجاهات الدي  ج   ن جدرواها ترعا  لثقافة مجدمعة ص  مةت

 االتجاهات تودة سلوك األفراج صالجماعات في كث ر من األح انت 

 صعاجاتةت تادلف االتجاهات من مجدمن آل ر كما انها ترتر  بثقافة المجدمن ص  مة 
(  ن هوواك عواموول  جو  توافرهوا لدكوووين 2015(،  الفوولان،2007صيورى كول مون  سوورا ا،

 االتجا  موها: 

   اا حاعInduction مثل اا حاع عامس  مهما فوي تكووين االتجاهوات، فهوو مون  هوم  :)
ة، الوسوائل الدوي  كدقو  بهوا الفورج اتجاهاتوة الدجو وة  ص االددماع وة  ص الالق وة  ص الجمال وو

 .فمذا كانت الوزعة في بلد ما ججو ة فمن األفراج ف ة  عدوقون هذا المرد 

   الاروورات القووا قةPrevious experience:  قوودع ن الفوورج  ارراتووة القووا قة، صيعموول 
علوووو ر وهوووا  الح ووواف الحاءووورف، صمووون  وووم  قووودو ن  ن  عموووم  رراتوووة القوووا قة فوووي ح اتوووة 

 .الااصة صالعامة

   تمواجز الارورفntiation of experienceDiffere:)  تكوون الارورات الدوي لهوا األ ور
 .علو اتجاهات الفرج هي الاررات الدي تركت   را صارتروت  الفرج ص ارراتة
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   حوودف الاروورفStrength of experience):  تعوود الاروورف الدووي  صووحرها انفعووات حوواج
 االنفعاتتمقاعدف علو تكوين االتجا   رثر من الاررف الدي ال  صحرها مثل هذا 

   تكوورار الاروورفRepeated experience):  ،عدموود تكوووين االتجووا  علووو تكوورار الاروورف 
فعووودما  جوود الوالوو  صووعو ة مدكووررف فووي امدحووان موواجف جراسوو ة مع وووة، فوومن هووذ  الاروورف 

 .تحدت عود الدلم ذ اتجاها سلر ا نحو هذ  الماجف

   تكاموول الاروورفIntegration of experience): تجاهووات عووودما تدكاموول تدكووون اال
الاررات الفرج ة المدشابهة في صحدف كل وة، تدجوة الوو تعمو م هوذ  الارورات، ص وذلك تصورح 
هذ  الوحودف اهوارا صا ع وا تصودر عووة  حكامووا صاسودجابدوا للموا وف الشور هة،  موا وف تلوك 

دا الاروورات الماءوو ة، صيووؤجي تعموو م الاروورات الفرج وووة المددال ووة الووو تحدجوود االتجووا  تحدجووو
 صاءحات

( الووووو  ن هووووواك  س ووووة مكونووووات 2010(،  معوووورص ،2010صيشوووو ر كوووول موووون  الز رووووي،
 :تشمل مدرا وة لستجا 

  الدوي  مكون  ااجرار وة صالمعدقودات صالعمل وات األفكوار دم ون جد ومن صهوو المعرفي: المكون
 االتجا ، صيكون الدعر ر عوها  صورف لفي ةت  موءو  عس ة صلها االنقان  حملها ان

 حو ، نفوور( صتووعكس علوو  الفورج مشواعر  مثول العواهفي: صهوو مكوون االنفعوالي  صال 
 تمع ن موءو ال تجا  ر راتة

  موءو  نحو  قوا بها االنقان الدي العمل ة االسدجا ة هريقة في صيدمثل القلوكي: المكون 

 االتجا ت

  علوو ح ث جدمثل تقرول الفورج  ص عودا تقرلوة موءوو  معو ن،  ص مو وف موا، صيووعكس ذلوك
 سلوك اتة صمن  م جدروو اتجا  سلري  ص ا جابي نحو الموءو ت

 الدراسات السابقة:
 (Laghmam,2016ة )ـــــــــــدراس

هووودفت الدراسوووة الدعووور  علوووو مووودى اسوووداداا الل وووة العر  وووة فوووي تعلووو م الل وووة االنجل زيوووة 
الددريقووو ة   الموودارس الثانويوووة  فوووي جصلووة الم ووورم فوووي ءوووع مد  ووور الجووووس صعوودج سوووووات الارووورف

صتحدجد موا ف مدرسي المدارس الثانوية نحوو اسودادامها ص سورام ذلوك، ص ود اسودادا الراحوث  جاف 
االسوودرانة لجموون الر انووات، ص وود كشووفت الودووائج عوون نوودرف اسووداداا الل ووة العر  ووة عووود توودريس الل ووة 
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اص  االنجل زيووووة موووون  روووول المعلموووو ن، صيقدصوووور اسوووودادامها فووووي تردمووووة  عووووم الكلمووووات الصووووعرة
ال ام ووة، ص ن الوووسم  قوودادمون الل ووة العر  ووة   جصن صعووي  فووي ر وو  كلمووات الل ووة اانجل زيووة 
صه كلها من معيم الكلمات المثلوفة في الل وة األا، ص ود  صصوت الدراسوة   ورصرف تجوو  اسوداداا 

 الل ة األا في تدريس الل ة اانجل زية ت
 (balawi,2016)-Al ةـــــــــــدراس

سوة الوو الكشوف عون موا وف معلموي الل وة االنجل زيوة القوعوجج ن السودادامهم هدفت الدرا
الل ة العر  ة في تدريس الل ة االنجل زية لودى الوالروات  مدجووة ترووك ح وث تكونوت ع ووة الدراسوة 

( معلمووات صتووم اسووداداا اسوودرانة ص وا ووة مسحيووة لجموون المعلومووات صالسووداسف الودووائج 3موون  
اعات الوصووف ة للوقوو  المئويووة لدحل وول الر انووات الكم ووةت ص وود اظهوورت اسوودادمت الراحثووة ااحصوو

الودائج  ن هواك موا ف ا جاب ة للمعلمات تجا  اسداداا الل ة العر  ة في فصوت الل ة اانجل زية 
رل ة  دور ة، ص د ف ل معلمي الل ة اسداداا ل دهم األا في حاالت مادلفة صفي ظرص  مع ووةت 

  ة العر  ة في  رح القواعد الوحوية صالمفرجات الل ويةتح ث  مكن اسداداا الل
 (Al Hishoush,2013) ةـــــــــــدراس

هوودفت الدراسووة الدعوور  علووو موودى اسووداداا معلمووي الل ووة اانجل زيووة فووي موودارس مدجريووة 
تر  ووة األ وووار الجوو  ووة لل ووة العر  ووة فووي توودريس الل ووة االنجل زيووةت  ااءووافة الووو الدعوور  علووو 

ت اسووووداداا الل ووووة األا فووووي جرصس الل ووووة اانجل زيووووةت صلدحق ووووق هوووود  الدراسووووة، اسووووداداا مجوووواال
الراحووث اسوودرانة تكونووت موون عشوور مجوواالت صتكونووت الع وووة االساسوو ة للدراسووة موون عشوورين معلووم 
صمعلمة ل ة انجل زية تم ا د ارهم عشوائ ا، ح ث كشفت ندوائج الدراسوة  ن الل وة العر  وة توم تكورر 

%( لجم وووون المجوووواالت للمو ووووف الصووووفي الواحوووود مقابوووول 52.8المدوسوووو  مووووا نقووووردة  اسوووودادامها  
%( لل ووة اانجل زيووةت هووذ  الوقوورة السووداداا الل ووة العر  ووة فووي حصووص الل ووة اانجل زيووة 46.4 

تيهر  شكل صاءح  ررر مما جور ي لما  قد  ة الحات فوي  سوال   الدودريس المدرعوة صالموصووفة 
 شكل عاا صالدي ال تل ي اسداداا الل ة األا تماما صمنما تجعلة لل رصرف لددريس الل ة اانجل زية 

فقوو  صفوووي الحوودصج الووودن ا ل ووومان تعلووم فعوووات لل وووة المقوودهدفةت صمووون  وووم  صصووت الدراسوووة تقلووو ص 
 اسداداا الل ة األا   واع تدريس الل ة اانجل زيةت
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 (Ridha, 2012) ةـــــــــــدراس

صعو ات الكر رف الدي تعدرض مدعلمي الل ة اانجل زيوة هدفت الدراسة الو الكشف عن ال
من  ست تحل ل هر ع وة كدا واتهم صتوليون   ووائهم الكداب وةت كموا سوعت الدراسوة للكشوف عموا اذا 

 EFLرانت هواك عس ة بو ن ل وة الووسم األصول ة صكدوابدهم  الل وة اانجل زيوةت  كل وة الدر  وة  

Iraqi college )–  يوووة ص قووومت األ وووواع صفقوووا للدصوووو ف الدوووالي:   وووواع  قوووم الل وووة اانجل ز
نحويووة، معجم ووة / جالل ووة، م كان ك ووة ، ص نوووا  ترت وو  الكلموواتت  ن فهووم اال دسفووات الل ويووة بوو ن 
الل ة األصل ة للولرة صالل ة اانجل زية  ود تقواعد المدعلمو ن للحود مون تود ل ل ودهم االصلوو  االا( 

موون اهووم الصووعو ات الدووي تووؤ ر علووو كدا ووات الوووسم  ص وود كشووفت  عووم ندووائج الدراسووة الووو ان
 الل وووة االنجل زيوووة هوووي توووث رهم  الل وووة العر  وووة صاسووودادامهم لهوووا كووووم  تفك ووور   وووواع جراسوووة الل وووة 

 االنجل زيةت
 (Shehadeh,2011) ةـــــــــــدراس

هدفت هوذ  الدراسوة الوو اسودوس  ر ي المعلمو ن صالمعلموات حووت اسوداداا الل وة العر  وة 
ي تدريس الل ة االنجل زية في مدجوة الع ن في جصلوة االموارات العر  وة المدحودفت صلدحق وق  هودا  ف

الدراسة،  امت الراحثة  جمن الر انوات  اسوداداا  جصات مقوح ة صصوف ة صنوع وة تمثلوت فوي توليون 
معلوم صمعلموة مودقو ن مون المراحول الدراسو ة  100اسدر ان علو ع ووة هرق وة عشووائ ة مكونوة مون 

معلووم صمعلمووة صمسحيووات صووف ة لمعلموو ن تووم ا د ووارهم بووواع  15الووثست، صمدووراع مقووا ست علووو 
علو ادا اتهم في المقا ست، ح ث كشفت الودائج عن رفم ع وة الدراسة اسداداا الل ة العر  وة 

 في تدريس الل ة االنجل زيةت

 (NOFAIE, 2010)-AL ةـــــــــــدراس
تجاهووات صموا ووف المعلموو ن صالوووسم القووعوجج ن نحووو هوودفت الدراسووة الووو الكشووف عوون ا

توظ ووف الل ووة العر  ووة كووثجاف لدقووه ل تعلووم جرصس الل ووة االنجل زيووة فووي المرحلووة المدوسوووة  جراسووة 
هالرا ص س ة معلم ن لل ة اانجل زية في المدرسوة  ثرملهوات  30حالة(، صتكونت ع وة الدراسة من 

 انوووات  االسوودر انات صالمقووا ست ص ر عوووة مسحيووات مووون صاسوودادمت  س ووة  جصات  حث وووة لجموون الر
فصوول جراسووي صاحوودت صكشووفت الودووائج  ن موا ووف المعلموو ن صالوووسم حوووت اسووداداا الل ووة العر  ووة 
 ا جاب ا  شكل عاات صف ل المشاركون اسداداا الل ة العر  ة في حاالت مع وة صألسرام محدجفت 
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 (Hamze,2010) ةـــــــــــدراس
سة محاصلة الكشف عون موا اذا كوان جور وي اسوداداا الل وة العر  وة فوي تودريس هدفت الدرا

الل وة االنجل زيوة مون صدهوة نيور المعلمو ن صالووسم  المرحلوة الثانويوة فوي جصلوة االموارات العر  وة 
المدحدف، ح ث اسدادا الراحث  وا ة المسحية صالمقا ست لجمن الر انات، ح وث كشوفت الودوائج 

لر ة لوودى المعلموو ن صالوووسم نحووو اسووداداا الل ووة العر  ووة فووي توودريس الل ووة عوون صدوووج موا ووف سوو
 االنجل زية ر م اعدرافهم  ثهم دها في  رح الوقا  الوحوية الصعرة  ص المفرجات الجدجدفت

 (2006ه،ـــــــ)ط ةـــــــــــدراس
هوودفت الدراسووة الووو الكشووف عوون رجصج  فعووات المدرسوو ن صالوالرووات فووي دامعووة  ووور فووي 
 قوم الل وة االنجل زيوة حووت اسوداداا الل وة العر  وة فوي تودريس الل وة االنجل زيوة مون  وست تور وق 
اسوودر ان تكووون موون نموووذد ن  حوودهما هرووق علووو المعلموو ن صاآل وور هرووق علووو الوالرووات، ح ووث 

%( ب وما تراجوت رجصج 62.51رشفت ندائج الدراسة  ن نقرة رجصج  فعات المعلم ن داعت بوقرة  
لوالرات صفقا  للقوة الدراس ة، ح ث كانت موافقة هالرات القوة االصلو علو اسداداا الل ة  فعات ا

%(، كموا كانوت موافقوة هالروات القووة الثان وة 42.85العر  ة في تدريس الل وة االنجل زيوة بوقورة  
% 11%(  معودت ليواجف 54.23علو اسداداا الل وة العر  وة فوي تودريس الل وة االنجل زيوة بوقورة  

القوووة األصلووو، ب ومووا سووجلت موافقووة هالرووات القوووة الثالثووة علووو اسووداداا الل ووة العر  ووة فووي  عوون
% عوون هالرووات القوووة الثان ووة، كمووا 3%(  معوودت ليوواجف 57.64توودريس الل ووة االنجل زيووة نقوورة  

رانت موافقة هالرات القوة الرا عة علو اسداداا الل ة العر  ة في تدريس الل وة االنجل زيوة بوقورة 
%( صهي اعلو نقرة من هالرات القوة األصلو صالثان ة صالثالثة، صمن  م اصصوو الراحوث 61.53 

بودوووم اسوووداداا الل ووة العر  وووة فووي تووودريس الل ووة االنجل زيوووة عووودما تكوووون هووي الوسووو لة الوح ووودف 
 لدوص ل المعلومة للولرةت

 (2004رف،ـــــــ)الج ةـــــــــــدراس
ات هوووسم الجامعوووة نحوووو تعلووو م صتعلوووم الل وووة العر  وووة، هووودفت الدراسوووة الوووو تحدجووود اتجاهووو

صالدعوور  علووو يراع الوووسم فووي موودى صووسح ة الل ووة العر  ووة للدعلوو م الجووامعي، صتحدجوود  صلويووات 
الدر  ة  ااصسحات الدر وية( السلا ادرااها في ءوع يراع الوسم حووت اسوداداا الل وة العر  وة 

ت  اصوو ة صاسوودرانات علووو ع ودوو ن موون الوووسم فووي فووي الدعلوو مت ص ظهوورت ندووائج تور ووق مقووا س
% من هسم الجامعد ن جر رون في صءن  بووائهم 45الجامعة األرجن ة صدامعة الملك سعوج  ن 
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% موون هووسم الكل ووات 96فووي موودارس جصل ووة تعلمهووم دم وون المقووررات  الل ووة اانجل زيووةت صيعدقوود 
لل ووات  ن الل ووة العر  ووة تصوولح للعلوووا % موون هالرووات كل ووة ا82العلم ووة فووي الجامعووة األرجن ووة ص

الدجو ووووة صللداصصووووات األجب ووووة، ص ن الل ووووة اانجل زيووووة هووووي الل ووووة الدووووي تصوووولح لدوووودريس الووووو  
صالهودسوة صالحاسوو  ص  رهووات صات ووح موون اسوودجا ات الوووسم فووي الجووامعد ن، الحوورف علووو تعلووم 

 الل ة اانجل زيةت

 (1993دان،ـــــ)العبة ـــــــــــدراس
راسة الو تحدجد مدى   و  اسداداا الل ة العر  ة   واع تدريس الل ة االنجل زيوة هدفت الد

فووووي الموووودارس المدوسوووووة الحكوم ووووة  المملكووووة العر  ووووة القووووعوج ة  ااءووووافة الووووو معرفووووة اسوووورام 
( مدرسووا  صمودهووا  451االسوداداا صي ووار  صحاالتووة، ح ووث صوومم الراحووث اسودر ان تووم توليعووة علووو  

% مووون المدرسووو ن  قووودادمون الل وووة 75ح وووث كشوووفت ندوووائج الدراسوووة عووون  ن لل وووة االنجل زيوووة، 
% موون لمون الحصوة، صموون  سورام ذلووك 10العر  وة ا وواع تدريقووهم الل وة االنجل زيوة، ذلووك  معودت 

 ن لوودجهم القواعووة  ثهم ووة اسووداداا الل ووة العر  ووة كووذلك بووواع  ر رووة صحادووات الوووسم، ص وود كشووفت 
الل ة العر  ة ا واع تدريس الل ة االنجل زية هو عدا توفر مع ووات الدراسة  ن من اسرام اسداداا 

لددريس الل ة االنجل زية، ليواجف الجهود المروذصت مون  رول المعلوم ند جوة الدودريس  الل وة االنجل زيوة، 
رذلك كشفت الدراسة  ن هواك حاالت  صورح مون ال ورصري اسوداداا الل وة العر  وة ا وواع تودريس 

ا،  ووورح الدرار ووو  الوحويوووة، تردموووة معووواني الكلموووات المجووورجف، ص ووود اصصوووو الل وووة االنجل زيوووة موهووو
 الراحث بدوي م اسداداا الل ة العر  ة ا واع تدريس الل ة االنجل زية صمحاصلة الدقل ل موهات

 (1988)الحاج عيس، والمطوع,  ةـــــــــــدراس
 وووة اانجل زيوووة الدراسوووة الكشوووف عووون يراع الولروووة صالمعلمووو ن صمشوووكلة اسوووداداا الل هووودفت

روسوو لة اتصووات تعل م ووة فووي كل ووة العلوووا  جامعووة الكويووت، صفووي سوور ل تحق ووق ذلووك  عوود الراحثووان 
اسوودر ان صل  علووو الولرووة صالمعلموو ن، ح ووث كشووفت الودووائج  ن اسووداداا الل ووة اانجل زيووة كوسوو لة 

ئووة % موون  ع وواع ه 64اتصووات تعل م ووة سووررت مشووكلة لوودى عوودج كر وور موون الولرووةت فقوود   ووار 
الدووودريس  كل وووة العلووووا  جامعوووة الكويوووت  ن مقووودوى الووووسم فوووي الل وووة اانجل زيوووة مدووودنت ص  وووار 

% موهم  ن ءوعف هلروة كل وة العلووا فوي الل وة اانجل زيوة هوو القور  فوي ءوعف اسود عابهم 66
%  ن ءووعف الوووسم فووي الل ووة اانجل زيووة  قلوول موون جافع وودهم 76للمفوواه م العلم ووةت كمووا   ووار 

%  ن الوسم  عانون من صعو ة فهم الكدام المقرر  الل وة اانجل زيوةت صر ى 48  ار للدعلمت ص 
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%  ن الووووسم جوادهوووون صوووعو ة فوووي فهوووم المحاءووورات الدوووي تقووودا لهوووم  الل وووة اانجل زيوووةت 54
اءافة الو ءعف الوسم الشدجد في الكدا ة صاامسع  الل ة اانجل زيوة صصوعو ات فوي الدحودت 

صمدا عة ما  قات في المحاءرف، صافدقار الوسم الو حص لة من المصولحات  فه ا بل ة سل مة 
%  ن الوووسم 84العلم ووة  الل ووة اانجل زيووةت  الوقوورة للوووسم المشوودرك ن فووي الدراسووة، فقوود  فوواج 

المقدجدجن جوادهون صعو ة في اسود عام المفواه م العلم وة الدوي تودرس  الل وة اانجل زيوة، صيورى 
ذجن جدعلمون  الل ة اانجل زية جرذلون دهدا  ررور مموا جدولروة ذلوك لوو كانوت %  ن الوسم ال80

%  ن الووووسم  عوووانون مووون مشوووكلة عووودا فهوووم الكدوووام المقووورر  الل وووة 50 الل وووة العر  وووة، صذكووور 
%  جدصن صعو ة في اسد عام توء حات األسداذ  الل وة اانجل زيوةت صيؤيود 42اانجل زية، ص ن 

علوا  الل ة العر  ة ألن ذلك س حقق لهم فهموا  ف ول للمواجف العلم وة % من الوسم تدريس ال54
 الدي جدرسونهات

تحل وول الر انووات،  جوودت الودووائج االسووداداا المووويم لل ووة العر  ووة فووي  عووم الموا ووف  ص عوود
الدعل م ووة فووي صصووفو  الل ووة االنجل زيووةت ص وود تووم الدوصوول الووو  ن اسووداداا الل ووة العر  ووة جووؤ ر 

و المشاركة الصف ة صيقاعد علو تقل ل هدر الو وت الدعل موي الماصوص لشورح  شكل ا جابي عل
الدعل مووات صالمهووارات الصووعرةت كمووا  ظهوورت الودووائج  ن اسووداداا الل ووة العر  ووة  ممكانووة  ن جرقوو  
تعلوووم الل وووة االنجل زيوووة  اعدرارهوووا  جاف تقووواعد علوووو تقوووه ل فهوووم صاسووود عام الووووسم صته ئوووة ب ئوووة 

  ووواع توودرس  واعوود الل ووة االنجل زيووة ص وور  المفوورجات الصووعرةت ص ووواع علووو  تعل م ووة فعالووة  اصووة
ذلووك، فوومن اسووداداا الل ووة العر  ووة  شووكل مواسوو  موون  ووثنة  ن  كووون صسوو لة هامووة صمردع ووة فووي 
 عم الموا ف الدعل م ة من ءرصرف تو ي الحذر من االسداداا المفر  لل وة للعر  وة فوي تودريس 

 .الل ة االنجل زية

 على الدراسات السابقة: التعليق
  اتجهووت ندووائج العدجوود موون الدراسووات القووا قة الووو تثج وود اسووداداا الل ووة العر  ووة فووي تعلوو م

(، صجراسوووووة  العرووووودان، 1988الل ووووة االنجل زيوووووة مثووووول جراسوووووة  الحوووووا  عووووو س، صالمووووووو . 
 Al(، صجراسووة  NOFAIE, 2010-AL((، صجراسووة 2006(، صجراسووة  هووة،1993

Hishoush,2013سة ( صجرا)balawi,2016-Al) 
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  اتجهووت ندووائج العدجوود موون الدراسووات القووا قة الووو رفووم اسووداداا الل ووة العر  ووة فووي تعلوو م
(، Laghmam,2016(، صجراسوووووووة Hamze,2010الل وووووووة االنجل زيوووووووة مثووووووول جراسوووووووة  

 ت(Shehadeh,2011صجراسة  

   الحووا  معيووم الدراسووات القووا قة اسوودادمت االسوودرانة كووثجاف لجموون الر انووات مثوول جراسووة
(، صجراسوووة 2006(، صجراسوووة  هوووة،1993(، صجراسوووة  العرووودان،1988عووو س، صالمووووو . 

 Shehadeh,2011  صجراسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة ،)AlHishoush,2013 صجراسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة )
 Laghmam,2016) 

  ب ومووووا اسوووودادمت  عووووم الدراسووووة المقووووا ست الشاصوووو ة فووووي دموووون الر وووووات مثوووول جراسووووة
 Hamze,2010سوووودرانة صالمقووووا ست ( ، صكووووان هووووواك جراسووووات اسوووودادمت كوووول موووون اال

( صجراسووة NOFAIE, 2010-AL(ص وا ووة المسحيووة فووي دموون الر انووات مثوول جراسووة 
)balawi,2016-Al) 

  تادلف الدراسة الحال ة عون الدراسوات القوا قة فوي اءوافة مد  ورات للدراسوة  ود  كوون لهوا
نووو  المؤهوول -نووو  الجوووس-تووث  ر علووو الودووائج ص وود  ووملت  سووووات الاروورف فووي الدوودريس

 لعلمي نو  الداصص في مرحلة الركالوريوس(ا

  ال تودد فرصا ذات جاللة احصوائ ة فوي اتجاهوات معلموي المرحلوة الثانويوة نحوو اسوداداا
الل وووة العر  وووة فوووي تووودريس الل وووة اانجل زيوووة صالدوووي تردووون ال ووودس  سوووووات الارووورف فوووي 

 سووات فثرثرت 5سووات، من  5أل ل من  سووات 3سووات، من  3الددريس    ل من 

  ال تودد فرصا ذات جاللة احصوائ ة فوي اتجاهوات معلموي المرحلوة الثانويوة نحوو اسوداداا
 الل ة العر  ة في تدريس الل ة اانجل زية الدي تردن ال دس  الجوست

  ال تودد فرصا ذات جاللة احصوائ ة فوي اتجاهوات معلموي المرحلوة الثانويوة نحوو اسوداداا
 لل ة العر  ة في تدريس الل ة اانجل زية الدي تردن ال دس  نو  المؤهلتا

  ال تودد فرصا ذات جاللة احصوائ ة فوي اتجاهوات معلموي المرحلوة الثانويوة نحوو اسوداداا
الل ووة العر  ووة فووي توودريس الل ووة اانجل زيووة الدووي تردوون ال وودس  الداصووص فووي مرحلووة 

 الركالوريوست
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 أوال: من ج الدراسة:
 في الدراسة الحال ة تم اسداداا الموهج الوصفي صذلك لإلدا ة عن  سئلة الدراسةت

 ثانيًا: جمتمع الدراسة:  
تمثووول مجدمووون الدراسوووة فوووي دم ووون معلموووي الل وووة اانجل زيوووة  المووودارس الثانويوووة الحكوم وووة 

االصت موووون العوووواا الدراسووووي   مووقووووة القصوووو م  المملكووووة العر  ووووة القووووعوج ة، فووووي الفصوووول الدراسووووي
 هو1438/1439

 ثالثًا: عينة الدراسة:  
 عينة تقنين األدوات )العينة االستطالعية(:  -1

تكونووت الع وووة االسوودوسع ة الدووي تووم الدثروود موون صوودا ص رووات االسوودرانة المقوودادمة فووي 
رس الحكوم ووة معلمووا  موون معلمووي الل ووة اانجل زيووة  الموودا 45الدراسوة الحال ووة  ووالدور ق عل هووا موون 

 هو 1438/1439 مووقة القص م، هرقت عل هم االسدرانة في الفصل الدراسي االصت 
 عينة الدراسة األساسية: -2

معلموووا  مووون معلموووي الل وووة اانجل زيوووة  مووقوووة  132تكونوووت ع ووووة الدراسوووة األساسووو ة مووون 
االصت القصوووووو م  المملكووووووة العر  ووووووة القووووووعوج ة هرقووووووت علوووووو هم االسوووووودرانة فووووووي الفصوووووول الدراسووووووي 

هووووو ، صالجوووودصت الدووووالي جوءووووح توليوووون  فووووراج ع وووووة الدراسووووة فووووي ءوووووع المد  وووورات 1438/1439
 المادلفة:

 (: توزيع أفراد العينة يف ووء متغريات الدراسة املختلفة1جدول )
 النسبة العدد نوع املؤهل العلمي النسبة العدد اجلنس
 %90.2 119 تربوي %60.6 80 ذكور
 %9.8 13 ويغري ترب %39.4 52 إناث

 النسبة العدد سنوات اخلربة يف التدريس النسبة العدد التخصص يف البكالوريوس
 %12.9 17 سنوات 3أقل من  %97.7 129 لغة إجنليزية

 %2.3 3 غري ذلك
 %15.1 20 سنوات 5ألقل من  3من 

 %72.0 95 سنوات فأكثر 5من 
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ع ووة الدراسوة الحال وة مون الوذكور  جد ح من الجدصت القابق  ن الوقورة األررور مون  فوراج
 %39.4المعلمات اانات في الع وة %، ب وما بل ت نقرة 60.6ص ل ت نقردهم في الع وة 

كووذلك جد ووح موون الجوودصت القووابق  ن نقوورة المعلموو ن موون  صووحام المؤهوول تر وووي ترلوو   
%، صهووي  علووو  كث وور موون نقوورة المعلموو ن موون  صووحام المؤهوول   وور تر وووي ح ووث بل ووت 90.2

 %ت9.8نقردهم 
رما جد ح من الجدصت القابق  ن  علو نقرة من  فراج ع وة الدراسة كوانوا مون  صوحام 

%، جلو هم  صوحام سوووات 72.0سوووات فوثرثر ص ل وت نقوردهم  5سووات  رورف فوي الدودريس مون 
%،  م  صحام سووات الاررف   ل 15.1سووات ص ل ت نقردهم  5سووات أل ل من  3الاررف من 

 % ت12.9ص ل ت نقردهم  سووات 3من 
رووذلك جد ووح موون الجوودصت القووابق  ن الوقوورة األعلووو موون  فووراج ع وووة الدراسووة تاصصووهم 

%، ب ومووووا  ووووا ي  فووووراج الع وووووة موووون 97.7فووووي مرحلووووة الركووووالوريوس ل ووووة انجل زيووووة بوقوووورة بل ووووت 
 %ت2.3تاصصات   رى في مرحلة الركالوريوس ص ل ت نقردهم 

 ة:دددددددراسدددددرابعًا: أدوات ال
اسووودرانة اتجاهوووات معلموووي المرحلوووة الثانويوووة نحوووو اسوووداداا الل وووة العر  وووة فوووي عروووارف عووون 

( عرووارف تووم تققوو مهم علووو  س ووة مجوواالت 28توودريس مقوورر الل ووة االنجل زيووة، صالدووي تكونووت موون  
-االسوووداداا عوووود عووورض األنشووووة صالمهموووات- وووملت  االسوووداداا لدوءووو ح المعووووو صالمفووورجات 

االسودجا ة لعروارات االسودرانة الحال وة  وثن جودم اال د وار  ، ح وث تودممون الووسم(الدفاعل صالحووار 
من ب ن  مقة ا د ارات هي  موافق  شدف، موافق، موافق الو حود موا،   ور موافوق،   ور موافوق 

( علووو الدرت وو  موون مراعوواف اتجووا  العرووارف ح ووث تد وومن 1، 2، 3، 4، 5 شوودف( لدقابوول الوودردات  
فوووي المجوووات  7، 6، 3فوووي المجوووات األصتط  9، 7، 4ارات سووولر ة االتجوووا   االسووودرانة  عوووم العرووو

فوووي المجوووات الثالوووث(، فالدردوووة المرتفعوووة تعرووور عووون جردوووة  9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 1الثوووانيط 
مرتفعة من اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية نحوو اسوداداا الل وة العر  وة فوي تودريس مقورر الل وة 

 االنجل زيةت
ة تم االعدماج علو المحكوات الدال وة فوي الحكوم علوو اتجاهوات معلموي صيج  مسحية  ن

المرحلة الثانوية نحو اسداداا الل ة العر  ة فوي تودريس مقورر الل وة االنجل زيوة بوواع  علوو مدوسو  
 االسدجا ات للعرارف  ص المدوس  الولني للدردات الكل ة في محاصر االسدرانة:
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 معلمي املرحلة الثانوية حنو  (: حمكات احلكم على اجتاهات2جدول )
 استخدام اللغة العربية يف تدريس مقرر اللغة االجنليزية

 درجة التحقق املتوسط للعبارة أو املتوسط الوزني للمحور

 وعيف جدًا أو منعدم 1.8أقل من 

 وعيف 2.6ألقل من  1.8من 

 متوسط 3.4ألقل من  2.6من 

 كبري 4.2ألقل من  3.4من 

 كبري جدًا فأكثر 4.2من 

 صدق وثبات االستبانة:

 دق: ــــــــــأواًل: الص
 للدحقق من صدا االسدرانة الحال ة تم االعدماج علو:

   Validity Faceالصدق الظاهري )صدق المحكمين(: 

ح ووث تووم عوورض االسوودرانة علووو عوودج موون المحكموو ن الارووراع صالمداصصوو ن فووي المجووات 
رائهووم ف هووا موون ح ووث: موودى ارترووا  كوول عرووارف موون عراراتهووا صهلوو  موووهم جراسووة االسوودرانة صمبووداع ي

 وووالمحور المودم وووة ال وووة، صمووودى صءووووح العروووارات صسوووسمة صووو ا دها الل ويوووة صمسعمدهوووا لدحق وووق 
الهووود  الوووذي صءوووعت مووون  دلوووة، صا دوووراح هووورا تحقووو وها صذلوووك  الحوووذ   ص ااءوووافة  ص اعووواجف 

لدراسوة، صي ورت االسودرانة، صسواعدت علوو الص ا ة، ص د  دا المحكموون مسحيوات   موة  فواجت ا
 ا رادها  صورف د دفت

 Consistency Internalصدق االتساق الداخلي: 

تم كذلك الدحقق من صدا االسدرانة عن هريق صدا االتقاا الدا لي صذلك  اسوداداا 
معاموول ارترووا  ب رسووون فووي حقووام معووامست االرترووا  بوو ن جردووة كوول عرووارف موون الدردووة الكل ووة 

ور المودم ووة ال ووة العرووارف، صذلووك للدثروود موون موودى تماسووك صتجووانس عرووارات كوول محووور ف مووا للمحوو
 ب وها، فكانت معامست االرترا  كما هي موءحة  الجدصت الدالي:
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 (: معامالت االرتباط بني درجات عبارات كل حمور من حماور االستبانة والدرجة الكلية للمحور3جدول )

 ملفرداتاالستخدام لتوويح املعنى وا
االستخدام عند عرض األنشطة 

 وامل مات
االستخدام أثناء التفاعل واحلوار مع 

 الطالب
 االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة

1 0.762** 10 0.769** 18 0.505** 

2 0.806** 11 0.782** 19 0.713** 

3 0.749** 12 0.688** 20 0.815** 

4 0.492** 13 0.857** 21 0.416** 

5 0.773** 14 0.677** 22 0.629** 

6 0.672** 
15 0.335* 

23 0.666** 

7 0.447** 24 0.737** 

8 0.726** 16 0.530** 25 0.317* 

9 0.643** 17 0.747** 26 0.641** 

 ،0.01، ** دالة عند مستوى 0.05*دالة عند مستوى 
تساوي  0.01، 0.05ومستوى  45 )قيمة معامل االرتباط اجلدولية عند حجم عينة

 (0.3721، 0.2875على الرتتيب 

27 0.445** 

28 0.501** 

جد ووح موون الجوودصت القووابق  ن معووامست االرترووا  بوو ن جردووات عرووارات كوول محووور موون 
محووواصر االسووودرانة صالدردوووة الكل وووة للمحوووور المودم وووة ال وووة العروووارف معوووامست ارتروووا  مودروووة صجالوووة 

صهوووو مووا جؤكووود اتقوواا صتجوووانس عرووارات كووول محووور مووون  0.05 ص  0.01 احصووائ ا  عوووود مقوودوى 
 محاصر االسدرانة صتماسكها من  ع ها الرعمت

رووذلك تووم الدثروود موون صوودا تجووانس صاتقوواا محوواصر االسوودرانة الثس ووة معووا  صذلووك  حقووام 
معوووامست االرتروووا  بووو ن جردوووات محووواصر االسووودرانة صالدردوووة الكل وووة لسسووودرانة، فكانوووت معوووامست 

 (:4االرترا  كما هي موءحة  جدصت  
 (: معامالت ارتباط درجات حماور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة4جدول )

 االستخدام أثناء التفاعل واحلوار مع الطالب االستخدام عند عرض األنشطة وامل مات االستخدام لتوويح املعنى واملفردات 
0.904** 0.949** 0.900** 

صمقووودوى  45،    موووة معامووول االرتروووا  الجدصل وووة عوووود حجوووم ع ووووة 0.01قووودوى ** جالوووة عوووود م
 (0.3721تقاصي  0.01
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جد ووح موون الجوودصت القووابق  ن معووامست االرترووا  بوو ن جردووات كوول محووور موون محوواصر 
 0.01االسوودرانة صالدردووة الكل ووة لسسوودرانة معووامست ارترووا  مودرووة صجالووة احصووائ ا  عووود مقوودوى 

 صتجانس محاصر االسدرانة صتماسكها من  ع ها الرعمتصهو ما جؤكد اتقاا 
 ات:ــــــــــالثبثانًيا: 

تووم الدثروود موون  رووات االسوودرانة صمحاصرهووا الفرع ووة  اسووداداا معاموول  رووات  لفووا كرصنرووا ، 
 فكانت معامست الثرات كما هو موءح  الجدصت الدالي:

 ة(: معامالت ثبات درجات االستبانة وحماورها الفرعي5جدول )
االستخدام لتوويح املعنى 

 واملفردات
االستخدام عند عرض األنشطة 

 وامل مات
االستخدام أثناء التفاعل 

 واحلوار مع الطالب
 االستبانة ككل

0.831 0.828 0.811 0.927 

( القووابق  ن لسسوودرانة صمحاصرهووا الفرع ووة معووامست  رووات مرتفعووة 5جد ووح موون دوودصت  
 ووح  ن لسسوودرانة مؤ وورات احصووائ ة د وودف  الصوودا، الثرووات( صمقرولووة احصووائ ا ط صممووا سوورق جد

صيدثرووود مووون ذلوووك صوووسح ة اسووودادامها فوووي الدراسوووة الحال وووة فوووي الدعووور  علوووو اتجاهوووات معلموووي 
 المرحلة الثانوية نحو اسداداا الل ة العر  ة في تدريس مقرر الل ة اانجل زيةت 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة:  
تووووم اسووووداداا العدجوووود موووون األسووووال   ااحصووووائ ة  اسووووداداا الحزمووووة فووووي الدراسووووة الحال ووووة 

 كالدالي: SPSSاالحصائ ة في العلوا االددماع ة 
 أواًل: للتأكد من صدق وثبات االستبانة المستخدمة في الدراسة الحالية تم استخدام:

الدثروود موون صوودا االتقوواا  فييي Correlation Pearsonمعاموول ارترووا  ب رسووون  -1
 درانةتالدا لي لسس

 في الدثرد من  رات االسدرانةت Cronbach Alphaمعامل  رات  لفا كرصنرا   -2

 ثانيًا: لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام:
: فووووي الكشووووف عوووون Deviation. Stdصاالنحرافووووات المع اريووووة  Meanالمدوسوووووات  -1

الل ووة اتجاهووات معلمووي المرحلووة الثانويووة نحووو اسووداداا الل ووة العر  ووة فووي توودريس مقوورر 
 اانجل زيةت 

 فووي الدعوور  علووو موودى One Way ANOVAا درووار تحل وول الدروواجن  حوواجي االتجووا   -2
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ا دس  اتجاهات معلمي المرحلوة الثانويوة نحوو اسوداداا الل وة العر  وة فوي تودريس مقورر 
 LSDالل ة اانجل زية  ا دس  مد  ر سووات الاررف في الدعلو م، صا دروار   ول فورا جات 

رنووووات الرعد ووووة بوووو ن المجموعووووات فووووي حالووووة جاللووووة تحل وووول الدروووواجن  حوووواجي رثسوووولوم للمقا
 االتجا ت 

 فووي الدعوور  Independent Samples T-Testا درووار  ت  للمجموعووات المقوودقلة  -3
علووو موودى ا وودس  اتجاهووات معلمووي المرحلووة الثانويووة نحووو اسووداداا الل ووة العر  ووة فووي 

 لجوستاتدريس مقرر الل ة اانجل زية  ا دس  مد  ر 

كرووودجل ال دروووار  ت  فوووي حالوووة المجموعوووات  Man-Whitney Uا دروووار موووان صتووووي  -4
صوو  رف الحجووم فووي الدعوور  علووو موودى ا وودس  اتجاهووات معلمووي المرحلووة الثانويووة نحووو 

نووو  المؤهوول،  ووا دس  مد  وور  اسووداداا الل ووة العر  ووة فووي توودريس مقوورر الل ووة اانجل زيووة
 الداصص في مرحلة الركالوريوست

 أواًل: نتائج اإلجابة على السؤال األول:
اتجاهوووات معلموووي المرحلوووة الثانويوووة نحوووو جووووص القوووؤات األصت للدراسوووة الحال وووة علوووو  موووا 
 ؟ ت اسداداا الل ة العر  ة في تدريس مقرر الل ة اانجل زية

سودجا ات  فوراج صلإلدا ة عن هذا القؤات تم حقام المدوسوات صاالنحرافوات المع اريوة ال
ع وة الدراسة علو كل عرارف من عرارات االسدرانة صكذلك المدوس  صاالنحرا  المع اري للدردات 
الكل وة فووي كوول محووور موون محوواصر االسوودرانة صذلووك للحكووم علووو اتجاهووات معلمووي المرحلووة الثانويووة 

كموا هوي موءوحة  نحو اسداداا الل وة العر  وة فوي تودريس مقورر الل وة اانجل زيوة، فكانوت الودوائج
 في الدالي:

 المجال األول: االستخدام لتوضيح المعنى والمفردات: -1
 (: املتوسطات واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 6جدول )

 على عبارات اجملال األول: االستخدام لتوويح املعنى واملفردات

 املتوسط العبارات م
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 التحقق

 الرتتيب

 2 كبرية 0.979 3.795 استخدام اللغة العربية أثناء تدريس اللغة اإلجنليزية أمر شائع بني املدرسني 1
 3 كبرية 1.025 3.735 استخدم اللغة العربية يف شرح املصطلحات االجنليزية اجلديدة 2
 4 كبرية 1.061 3.667ى أرى أن استخدامي للغة العربية أثناء الشرح يساعد الطلبة على ف م احملتو 3
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 اإلجنليزي

4 
استخدم اللغة العربية يف تدريس اللغة االجنليزية فقط عندما يصعب على 

 الطالب إدراك املعنى املقصود
 1 كبرية 0.975 3.894

 8 متوسطة 1.140 3.242 أفضل استخدام املعنى باللغة العربية لتوويح مفردات اللغة اإلجنليزية 5
 6 كبرية 1.289 3.402 ن اللغة االم هي أساس تعليم مجيع اللغات األجنبيةلدى قناعة يف أ 6

7 
أرى ان استخدام اللغة العربية يف تدريس اللغة االجنليزية سيصعب على الطلبة 

 تذكر معاني املصطلحات
 9 متوسطة 0.990 2.894

 5 كبرية 0.887 3.508 يزيةاستخدم اللغة العربية يف توويح املعاني اجملردة عند تدريس اللغة اإلجنل 8

9 
اجتنب استخدام اللغة العربية عند شرح اللغة االجنليزية وذلك جلعل الطالب 

 جمربون على بذل جم ود عقلي يف حماوله ف م احلوار
 7 متوسطة 1.133 3.311

 متوسطة 0.664 3.250 اجملال األول )االستخدام لتوويح املعنى واملفردات( ككل

 لقابق  ن:جد ح من الجدصت ا
اتجووووا  المعلموووو ن نحووووو اسووووداداا الل ووووة العر  ووووة لدوءوووو ح المعوووووو صالمفوووورجات فووووي الل ووووة 
اانجل زية داع  صفة عامة بدردة مدوسوة، ح ث بل  المدوس  الوولني للودردات الكل وة فوي هوذا 

، صيدفق ذلك مون ندوائج الدراسوات 0.664 انحرا  مع اري  3.250المحور من محاصر االسدرانة 
صصوووت  ممكان وووة اسوووداداا الل وووة العر  وووة فوووي فصووووت الل وووة االنجل زيوووة فوووي حالوووة توءووو ح الدوووي ا

)NOFAIE, -ALالمعاني المجرجف اص المفرجات الجدجدف الدي ال  فهمها الووسم، مثول جراسوة 

 ت(2006، جراسة   هة،2010(
ر ورف  ما  شثن العرارات الفرع ة في هذا المحور فو سح   ن موهوا موا كون مدحققوا  بدردوة ك

 صموها ما كان مدحققا  بدردة مدوسوة صهي علو الدرت  :
  اسدادا الل ة العر  ة في تدريس الل ة االنجل زية فق  عودما  صع  علو "داعت العرارف

موون ح ووث جردووة الدحقووق، صتحققووت  األولفووي الدرت وو   "الوووسم اجراك المعوووو المقصوووج
 3.894ع ووووة الدراسوووة حولهوووا ح وووث بل وووت   موووة مدوسووو  اسووودجا ات  فوووراج  كبيييي ةبدردوووة 

 ت0.975 انحرا  مع اري 

  دووواعت العروووارف  اسوووداداا الل وووة العر  وووة   وووواع تووودريس الل وووة اانجل زيوووة  مووور  وووائن بووو ن
المدرس ن  في الدرت   الثاني من ح ث جردة الدحقق، صتحققت بدردة كر ورف ح وث بل وت 

 ت0.979ا  مع اري  انحر 3.795  مة مدوس  اسدجا ات  فراج ع وة الدراسة حولها 
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  دووواعت العروووارف  اسووودادا الل وووة العر  وووة فوووي  ووورح المصوووولحات االنجل زيوووة الجدجووودف  فوووي
الدرت   الثالث من ح ث جردوة الدحقوق، صتحققوت بدردوة كر ورف ح وث بل وت   موة مدوسو  

 ت1.025 انحرا  مع اري  3.735اسدجا ات  فراج ع وة الدراسة حولها 

 ي لل وووة العر  وووة   وووواع الشووورح  قووواعد الولروووة علوووو فهوووم دووواعت العروووارف   رى  ن اسووودادام
المحدوووى اانجل ووزي  فووي الدرت وو  الرا وون موون ح ووث جردووة الدحقووق، صتحققووت بدردووة كر وورف 

 وانحرا  مع واري  3.667ح ث بل ت   مة مدوس  اسدجا ات  فراج ع ووة الدراسوة حولهوا 
 ت1.061

 ي المجووورجف عووود توودريس الل وووة دوواعت العرووارف  اسووودادا الل ووة العر  ووة فوووي توءوو ح المعووان
اانجل زيووة  فووي الدرت وو  الاووامس موون ح ووث جردووة الدحقووق، صتحققووت بدردووة كر وورف ح ووث 

 ووووانحرا  مع وووواري  3.508بل ووووت   مووووة مدوسوووو  اسوووودجا ات  فووووراج ع وووووة الدراسووووة حولهووووا 
 ت0.887

 داعت العرارف  لدى  واعة في  ن الل ة االا هي  ساس تعل م دم ن الل ات األدور وة  فوي 
الدرت   القاجس من ح ث جردة الدحقق، صتحققت بدردة كر رف ح ث بل ت   مة مدوسو  

 ت1.289 انحرا  مع اري  3.402اسدجا ات  فراج ع وة الدراسة حولها 

 أما العبارات التي تحققت بدر ة متلسطة فتمثلت في التالي:

  يوووة صذلوووك لجعووول دوواعت العروووارف  اتجوووو  اسوووداداا الل وووة العر  وووة عوووود  ووورح الل وووة االنجل ز
الوووسم مجروورصن علووو بووذت مجهوووج عقلووي فووي محاصلووة فهووم الحوووار  فووي الدرت وو  القووا ن 
مون ح ووث جردووة الدحقووق، صتحققووت بدردووة مدوسووة ح ووث بل ووت   مووة مدوسوو  اسوودجا ات 

 ت1.133 انحرا  مع اري  3.311 فراج ع وة الدراسة حولها 

 لدوءو ح مفورجات الل وة اانجل زيوة   داعت العرارف   ف ل اسداداا المعووو  الل وة العر  وة
في الدرت   الثوامن مون ح وث جردوة الدحقوق، صتحققوت بدردوة مدوسووة ح وث بل وت   موة 

 ت1.140 انحرا  مع اري  3.242مدوس  اسدجا ات  فراج ع وة الدراسة حولها 

   دووواعت العروووارف    رى ان اسوووداداا الل وووة العر  وووة فوووي تووودريس الل وووة االنجل زيوووة س صوووع
لرووة تووذكر معوواني المصووولحات  فووي الدرت وو  الداسوون صاأل  وور موون ح ووث جردووة علووو الو

الدحقق، صتحققت بدردة مدوسوة ح ث بل ت   مة مدوس  اسدجا ات  فراج ع وة الدراسوة 
 ت0.990 انحرا  مع اري  2.894حولها 
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 المجال الثاني: االستخدام عند عرض األنشطة والمهمات: -2
 فات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة(: املتوسطات واالحنرا7جدول )

 على عبارات اجملال الثاني: االستخدام عند عرض األنشطة وامل مات 

 املتوسط العبارات م
االحنراف 
 املعياري

درجدددددددددددة 
 التحقق

 الرتتيب

 4 كبرية 1.147 3.568 استخدم اللغة العربية عند شرح قواعد اللغة االجنليزية لبيان طرق استخدام ا 1
 2 كبرية 1.158 4.098 أرى ان الشرح باللغة االجنليزية دون استخدام اللغة العربية يتطلب ج دا مضاعفًا 2

3 
أرى أن استخدام اللغة العربية يف فصول تعليم اللغة اإلجنليزية يس م يف التقليل مدن  

 كفاءة تعليم اللغة اإلجنليزية
 5 متوسطة 1.148 3.318

4 
بية يف شرح اللغة االجنليزية جيعل مدن أدائدي دا دل الفصدل ذا     إن استخدام اللغة العر

 فعالية أكرب
 7 متوسطة 1.151 3.205

5 
هناك الكثري من األنشطة اللغويدة الدي يصدعب أدا هدا وتقددا ا باللغدة اإلجنليزيدة        

 منفردة
 3 كبرية 1.098 3.591

6 
يزيددة أشددجع علددى طددرح أنشددطة صددفية تسدداعد الطلبددة علددى تو يددف اللغددة االجنل    

 واستخدام ا
 1 كبرية جدًا 0.826 4.333

 8 متوسطة 1.118 3.045 ارفض احلوار بني الطالب بغري اللغة االجنليزية اثناء الشرح 7

8 
أرى ورورة استخدام اللغة العربية يف شرح اللغة االجنليزية لتحقيق النمدو االدراكدي   

 للمتعلم
 6 متوسطة 1.034 3.273

 متوسطة 0.667 3.130 االستخدام عند عرض األنشطة وامل مات( ككلبالنسبة للمجال الثاني )

 جد ح من الجدصت القابق  ن:
اتجووا  المعلموو ن نحووو اسووداداا الل ووة العر  ووة عووود عوورض األنشوووة صالمهمووات فووي توودريس 

، ح ووث بلوو  المدوسوو  الووولني للوودردات الكل ووة متلسييطةالل ووة اانجل زيووة دوواع  صووفة عامووة بدردووة 
، صيدفوق ذلوك مون اآلراع 0.667 وانحرا  مع واري  3.130ر مون محواصر االسودرانة في هذا المحو 

الدووي تووواجي  اسووداداا الل ووة العر  ووة فووي توودريس الل ووة االنجل زيووة صلكوون صفووق معوواج ر محوودجف صفووي 
(، صجراسوووووة Wcschlcr,1997(ظووووورص  مع ووووووة كدوءووووو ح االنشووووووة صالوادروووووات، مثووووول جراسوووووة 

 1993,Atkinson،20011(، صجراسة  عثمان، صاحمد، 2005(، صجراسة   حمد) 
 ما  شثن العرارات الفرع ة في هذا المحور فو سح   ن موهوا موا كون مدحققوا  بدردوة كر ورف 
 ددا  صموها ما كان مدحققا  بدردة كر رف صموها ما كان مدحققا  بدردة مدوسوة صهي علو الدرت  :
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  علووووو توظ ووووف الل ووووة    ووووجن علووووو هوووورح  نشوووووة صووووف ة تقوووواعد الولرووووة"دوووواعت العرووووارف
 كبيي ةمن ح ث جردة الدحقق، صتحققت بدردة  األولفي الدرت    "االنجل زية صاسدادامها

 وووانحرا  4.333ح وووث بل وووت   موووة مدوسووو  اسووودجا ات  فوووراج ع ووووة الدراسوووة حولهوووا   يييدا  
 ت0.826مع اري 

 لو  دهودا داعت العرارف   رى ان الشرح  الل ة االنجل زية جصن اسوداداا الل وة العر  وة جدو
م اعفا   في الدرت   الثاني من ح ث جردوة الدحقوق، صتحققوت بدردوة كر ورف ح وث بل وت 

 ت1.158 انحرا  مع اري  4.098  مة مدوس  اسدجا ات  فراج ع وة الدراسة حولها 

  دوواعت العرووارف  هووواك الكث وور موون األنشوووة الل ويووة الدووي  صووع   جااهووا صتقوود مها  الل ووة
الدرت وو  الثالووث موون ح ووث جردووة الدحقووق، صتحققووت بدردووة كر وورف اانجل زيووة موفوورجف  فووي 

 وانحرا  مع واري  3.591ح ث بل ت   مة مدوس  اسدجا ات  فراج ع ووة الدراسوة حولهوا 
 ت1.098

  دووواعت العرووووارف  اسوووودادا الل ووووة العر  وووة عووووود  وووورح  واعوووود الل وووة االنجل زيووووة لر ووووان هوووورا
حقق، صتحققت بدردة كر رف ح ث بل وت اسدادامها  في الدرت   الرا ن من ح ث جردة الد

 ت1.147 انحرا  مع اري  3.568  مة مدوس  اسدجا ات  فراج ع وة الدراسة حولها 

 أما العبارات التي تحققت بدر ة متلسطة فتمثلت في التالي:

  داعت العرارف   رى  ن اسداداا الل ة العر  ة في فصوت تعل م الل ة اانجل زية  قهم فوي
اعف تعلو م الل وة اانجل زيوة  فوي الدرت و  الاوامس مون ح وث جردوة الدحقوق، الدقل ل مون كفو

صتحققت بدردة مدوسووة ح وث بل وت   موة مدوسو  اسودجا ات  فوراج ع ووة الدراسوة حولهوا 
 ت1.148 انحرا  مع اري  3.318

  داعت العرارف   رى ءرصرف اسداداا الل ة العر  ة في  رح الل ة االنجل زية لدحق ق الومو
اري للمدعلم  في الدرت   القاجس من ح ث جردة الدحقق، صتحققت بدردوة مدوسووة االجر 

 وانحرا  مع واري  3.273ح ث بل ت   مة مدوس  اسدجا ات  فراج ع ووة الدراسوة حولهوا 
 ت1.034

  دووواعت العروووارف  ان اسوووداداا الل وووة العر  وووة فوووي  ووورح الل وووة االنجل زيوووة  جعووول مووون  جائوووي
فوووي الدرت ووو  القوووا ن مووون ح وووث جردوووة الدحقوووق، صتحققوووت  جا ووول الفصووول ذا فعال وووة  ررووور 
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 3.205بدردة مدوسووة ح وث بل وت   موة مدوسو  اسودجا ات  فوراج ع ووة الدراسوة حولهوا 
 ت1.151 انحرا  مع اري 

  دووواعت العروووارف  ارفوووم الحووووار بووو ن الووووسم    ووور الل وووة االنجل زيوووة ا وووواع الشووورح  فوووي
ت بدردوووة مدوسووووة ح وووث بل وووت   موووة الدرت ووو  الثوووامن مووون ح وووث جردوووة الدحقوووق، صتحققووو

 ت1.118 انحرا  مع اري  3.045مدوس  اسدجا ات  فراج ع وة الدراسة حولها 

 المجال الثالث: االستخدام أثناء التفاعل والحوار مع الطالب: -3
 (: املتوسطات واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة8جدول )

 االستخدام أثناء التفاعل واحلوار مع الطالبعلى عبارات اجملال الثالث:  

 املتوسط العبارات م
االحنراف 
 املعياري

درجدددددددددددة 
 التحقق

 الرتتيب

 3 كبرية جدًا 0.817 4.295 أشجع على استخدام اللغة االجنليزية يف احلوار مع الطالب 1

2 
على أنصح زمالئي باستخدام اللغة العربية يف شرح اللغة االجنليزية لتس يل الف م 

 الطالب
 10 متوسطة 1.094 2.750

3 
إن استخدام اللغة العربية يف تدريس اللغة االجنليزية له أثدر سدلع علدى اسدتيعاب     

 اللغة االجنليزية
 6 متوسطة 1.126 3.121

 1 كبرية جدًا 0.704 4.515 أشجع املتعلمني على املمارسة املستمرة للغة االجنليزية يف سياق حقيقي وواقعي 4

5 
ث الطالب على عدم اللجوء إىل اللغة العربية كوسيلة وسيطة يتعلمون من  الهلدا  اح

 اللغة اإلجنليزية
 4 كبرية 1.045 3.621

6 
اعتقد ان استخدام اللغة العربية يف تدريس اللغة االجنليزية هو أحدد أسدباب تددني    

 مستوى الطالب يف اللغة االجنليزية
 7 متوسطة 1.198 3.015

7 
دام اللغة العربية يف تدريس اللغة االجنليزيدة سديفقد الطلبدة الرغبدة     أرى أن استخ

 يف دراسة اللغة االجنليزية مستقباًل
 8 متوسطة 1.153 2.856

 2 كبرية جدًا 0.839 4.356 اعطي فرصة للطلبة للتعبري باللغة االجنليزية عند االجابة عن األسئلة 8

9 
تعلم إعدادًا اكنه من التعامدل بكفداءة مدع    استخدام اللغة العربية يقلل من إعداد امل

 املواقف الي تتطلب تواصاًل مباشرًا مع متحدثي اللغة اإلجنليزية
 5 كبرية 1.052 3.621

10 
أعددارض فكددرة اسددتخدام اللغددة اإلجنليزيددة يف مجيددع املواقددف اللغويددة دا ددل فصددول 

 تعليم اللغة اإلجنليزية
 9 متوسطة 1.139 2.788

11 
ام اللغة العربية يف شدرح اللغدة االجنليزيدة يزيدد مدن انتمداء الطالدب        أرى ان استخد

 لوطنه
 11 وعيفة 1.216 2.598

 وعيفة 0.574 2.430 بالنسبة للمجال الثالث )االستخدام أثناء التفاعل واحلوار مع الطالب( ككل
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 جد ح من الجدصت القابق  ن:
مووون الوووسم دووواع  صووفة عاموووة  اتجووا  المعلموو ن نحوووو االسووداداا   وووواع الدفاعوول صالحوووار

، ح ث بل  المدوس  الولني للدردات الكل ة في هوذا المحوور مون محواصر االسودرانة ضعيبةبدردة 
، صيسحوو   ن دم وون عرووارات هووذا المحووور عرووارات تعروور عوون 0.574 ووانحرا  مع وواري  2.430

من الدردوة الكل وة ( صلوذا فو11، 10، 2اتجا  سلري نحو اسوداداا الل وة العر  وة موا عودا العروارات  
لهووذا المحووور تعروور عوون اتجاهووات ءووع فة علووو الوور م موون ارتفووا  المدوسوو  لمعيووم عرووارات هووذا 
المحور صلكوها عرارات سلر ة، صالعرارات الفرع ة في هذا المحور ف سح   ن موها موا كون مدحققوا  

بدردوة مدوسووة صهوواك بدردة كر رف ددا  صموها ما كان مدحققا  بدردة كر رف صموها ما كان مدحققوا  
عروووارف تحققوووت بدردوووة ءوووع فة، ، صتادلوووف ندوووائج هوووذا المجوووات مووون ندوووائج  عوووم الدراسوووات الدوووي 
ا ووارت الووو امكان ووة اسووداداا الل ووة العر  ووة فووي توودريس الل ووة االنجل زيووة عووود ادووراع الحوووار موون 

هوذا المجوات ب وموا تدفوق ندوائج (، 1993( صجراسوة  العرودان،1999 حمود ،الوسم، مثول جراسوة 
الدراسووات الدووي كشووفت عوون عوودا امكان ووة اسووداداا الل ووة العر  ووة ا ووواع الدوودريس موون ندووائج  عووم 

 (Hamze,2010( صجراسة  Shehadeh,2011 الل ة االنجل زية ، مثل جراسة  
 صيمكن توء ح االسدجا ات علو العرارات الفرع ة لهذا المجات صفق الدرت   الدالي: 

  المدعلمووو ن علوووو الممارسوووة المقووودمرف لل وووة االنجل زيوووة فوووي سووو اا   وووجن "دووواعت العروووارف
  ييدا   كبييي ةموون ح ووث جردووة الدحقووق، صتحققووت بدردووة  األولفووي الدرت وو   "حق قووي صصا عووي

 وانحرا  مع واري 4.515ح ث بل ت   موة مدوسو  اسودجا ات  فوراج ع ووة الدراسوة حولهوا 
 ت0.704

 ة االنجل زيوة عوود االدا وة عون األسوئلة  داعت العرارف  اعوي فرصوة للولروة للدعر ور  الل و
في الدرت   الثاني من ح ث جردة الدحقوق، صتحققوت بدردوة كر ورف دودا  ح وث بل وت   موة 

 ت0.839 انحرا  مع اري  4.356مدوس  اسدجا ات  فراج ع وة الدراسة حولها 

 رت و  داعت العرارف    جن علو اسداداا الل ة االنجل زية في الحوار من الوسم  في الد
الثالووث موون ح ووث جردووة الدحقووق، صتحققووت بدردووة كر وورف دوودا  ح ووث بل ووت   مووة مدوسوو  

 ت0.817 انحرا  مع اري  4.295اسدجا ات  فراج ع وة الدراسة حولها 

  دوووواعت العرووووارف  احووووث الوووووسم علووووو عوووودا اللجوووووع الووووو الل ووووة العر  ووووة كوسوووو لة صسوووو وة
الرا وووون موووون ح ووووث جردووووة الدحقووووق، جدعلموووون موووون  سلهووووا الل ووووة اانجل زيووووة  فووووي الدرت وووو  
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صتحققوووت بدردوووة كر ووورف ح وووث بل وووت   موووة مدوسووو  اسووودجا ات  فوووراج ع ووووة الدراسوووة حولهوووا 
 ت1.045 انحرا  مع اري  3.621

  دوواعت العرووارف  اسووداداا الل ووة العر  ووة  قلوول موون اعووداج الموودعلم اعووداجا   مكوووة موون الدعاموول
مووون مدحووود ي الل وووة اانجل زيوووة  فوووي  كفووواعف مووون الموا وووف الدوووي تدولووو  تواصوووس  مرا ووورا  

الدرت   الاامس من ح ث جردة الدحقق، صتحققت بدردة كر رف ح ث بل ت   مة مدوس  
 ت1.052 انحرا  مع اري  3.621اسدجا ات  فراج ع وة الدراسة حولها 

  داعت العرارف  ان اسداداا الل ة العر  وة فوي تودريس الل وة االنجل زيوة لوة   ور سولري علوو
الل ة االنجل زية  في الدرت   القاجس من ح ث جردوة الدحقوق، صتحققوت بدردوة اسد عام 

 انحرا   3.121مدوسوة ح ث بل ت   مة مدوس  اسدجا ات  فراج ع وة الدراسة حولها 
 ت1.126مع اري 

  دووواعت العروووارف  اعدقووود ان اسوووداداا الل وووة العر  وووة فوووي تووودريس الل وووة االنجل زيوووة هوووو  حووود
سم فوي الل ووة االنجل زيووة  فووي الدرت و  القووا ن موون ح ووث جردووة  سورام توودني مقوودوى الووو

الدحقق، صتحققت بدردة مدوسوة ح ث بل ت   مة مدوس  اسدجا ات  فراج ع وة الدراسوة 
 ت1.198 انحرا  مع اري  3.015حولها 

  دواعت العرووارف   رى  ن اسوداداا الل ووة العر  وة فووي تودريس الل ووة االنجل زيوة سوو فقد الولرووة
جراسة الل ة االنجل زيوة مقودقرس   فوي الدرت و  الثوامن مون ح وث جردوة الدحقوق،  الر رة في

صتحققت بدردة مدوسووة ح وث بل وت   موة مدوسو  اسودجا ات  فوراج ع ووة الدراسوة حولهوا 
 ت1.153 انحرا  مع اري  2.856

  داعت العرارف   عوارض فكورف اسوداداا الل وة اانجل زيوة فوي دم ون الموا وف الل ويوة جا ول
ت تعلووو م الل ووة اانجل زيوووة  فووي الدرت ووو  الداسووون موون ح وووث جردووة الدحقوووق، صتحققوووت فصووو 

 2.788بدردة مدوسووة ح وث بل وت   موة مدوسو  اسودجا ات  فوراج ع ووة الدراسوة حولهوا 
 ت1.139 انحرا  مع اري 

  داعت العرارف   نصوح لمسئوي  اسوداداا الل وة العر  وة فوي  ورح الل وة االنجل زيوة لدقوه ل
الووووسم  فوووي الدرت ووو  العا ووور مووون ح وووث جردوووة الدحقوووق، صتحققوووت بدردوووة الفهوووم علوووو 

 انحرا   2.750مدوسوة ح ث بل ت   مة مدوس  اسدجا ات  فراج ع وة الدراسة حولها 
 ت1.094مع اري 
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  داعت العروارف   رى ان اسوداداا الل وة العر  وة فوي  ورح الل وة االنجل زيوة جزيود مون اندمواع
لحووواجي عشووور مووون ح وووث جردوووة الدحقوووق، صتحققوووت بدردوووة الوالووو  لوهووووة  فوووي الدرت ووو  ا

 وانحرا   2.598ءع فة ح ث بل ت   مة مدوس  اسدجا ات  فوراج ع ووة الدراسوة حولهوا 
 ت1.216مع اري 

صمجموول مووا تووم الدوصوول ال ووة موون ندووائج فووي اادا ووة علووو القووؤات األصت للدراسووة الحال ووة 
اداا الل ووووة العر  ووووة فووووي توووودريس الل ووووة صالمدعلووووق  اتجاهووووات معلمووووي المرحلووووة الثانويووووة نحووووو اسوووود

 اانجل زية  مكن تلا صة  الجدصت الدالي: 
 (: اجتاهات معلمي املرحلة الثانوية حنو استخدام اللغة العربية يف تدريس اللغة اإلجنليزية9جدول )

االجتاه حنو استخدام اللغة العربية يف تدريس اللغة 
 اإلجنليزية

املتوسط 
 املوزون

االحنراف 
 يارياملع

درجة 
 التحقق

 الرتتيب

 1 متوسطة 0.664 3.250 االستخدام لتوويح املعنى واملفردات
 2 متوسطة 0.667 3.130 االستخدام عند عرض األنشطة وامل مات

 3 وعيفة 0.574 2.430 االستخدام أثناء التفاعل واحلوار مع الطالب
 متوسطة 0.567 2.894 االستبانة ككل

 ق أن:يتضح من الجدول الساب
معلمي الل ة اانجل زية  المرحلة الثانوية لدجهم اتجاهات ا جاب وة مدوسووة نحوو اسوداداا 
الل ة العر  ة في تدريس الل ة اانجل زية ح ث بل ت   موة المدوسو  الوولني للودردات الكل وة علوو 

ات ، صداع مجات االسداداا لدوء ح المعوو صالمفرج0.567،  انحرا  مع اري 2.894االسدرانة 
صمدحقوق  0.664صانحورا  مع واري  3.250فوي الدرت و  األصت مون ح وث جردوة الدحقوق  مدوسو  

صانحووورا   3.130بدردوووة مدوسووووة، جل وووة االسوووداداا عوووود عووورض األنشووووة صالمهموووات  مدوسووو  
صمدحقوق بدردوة مدوسووة، ص   ورا  االسوداداا   وواع الدفاعول صالحووار مون الووسم  0.667مع اري 
  تصمدحقق بدردة ءع فة  0.574ا  مع اري صمحر  2.340 مدوس  

 ثانيًا: نتائج اإلجابة على السؤال الثاني: 
جووص القوؤات الثواني للدراسوة الحال وة علوو  هوول تودود فورصا جالوة احصوائ ا  فوي اتجاهووات 
معلمي المرحلوة الثانويوة نحوو اسوداداا الل وة العر  وة فوي تودريس الل وة اانجل زيوة تردون ال ودس  

 ف في الددريس؟ ت سووات الارر 
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فووي الكشووف عوون  ANOVA Way Oneتووم اسووداداا تحل وول الدروواجن  حوواجي االتجووا  
جاللة الفرصا في اتجاهات معلموي المرحلوة الثانويوة نحوو اسوداداا الل وة العر  وة فوي تودريس الل وة 

سوووات  3سوووات، مون  3اانجل زية صالدي تردن ال ودس  سوووات الارورف فوي الدودريس    ول مون 
 الدالي:الجدصت سووات فثرثر(، فكانت الودائج كما هي موءحة في  5سووات، من  5من  أل ل

 (: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الجتاهات معلمي املرحلة الثانوية حنو10جدول )
 استخدام اللغة العربية يف تدريس اللغة اإلجنليزية يف ووء سنوات اخلربة يف التدريس 
مدي املرحلدة   اجتاهات معل

الثانويددة حنددو اسددتخدام 
اللغة العربية يف تددريس  

 اللغة اإلجنليزية

 سنوات اخلربة يف التدريس
 العينة الكلية فأكثر 5من  5-3 3أقل من 

 متوسط
احنراف 
 معياري

 متوسط
احنراف 
 معياري

 متوسط احنراف معياري متوسط
احنراف 
 معياري

االسدددددتخدام لتووددددديح 
 املعنى واملفردات

28.647 4.821 28.450 6.581 29.526 6.065 29.250 5.976 

االسددتخدام عنددد عددرض   
 األنشطة وامل مات

22.765 6.220 25.050 4.673 25.442 5.251 25.038 5.335 

االسدددددددتخدام أثنددددددداء  
التفاعددددل واحلددددوار مددددع 

 الطالب
24.353 6.471 25.950 7.395 27.326 5.990 26.735 6.315 

 15.868 81.023 15.444 82.295 17.377 79.450 16.115 75.765 االستبانة ككل

 
 (: داللة الفروق يف اجتاهات معلمي املرحلة الثانوية حنو استخدام اللغة العربية11جدول )
 يف تدريس اللغة اإلجنليزية الي ترجع ال تالف سنوات اخلربة يف التدريس 

اجتاهات معلمي املرحلة الثانوية حنو 
ية يف تدريس اللغة استخدام اللغة العرب

 اإلجنليزية
 جمموع املربعات مصدر التباين

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 االستخدام لتوويح املعنى واملفردات
 13.117 2 26.233 بني اجملموعات

 36.066 129 4652.517 دا ل اجملموعات غري دالة 0.364
  131 4678.750 الكلي

دام عند عرض األنشطة االستخ
 وامل مات

 51.685 2 103.370 بني اجملموعات
 28.104 129 3625.440 دا ل اجملموعات غري دالة 1.839

  131 3728.811 الكلي
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اجتاهات معلمي املرحلة الثانوية حنو 
ية يف تدريس اللغة استخدام اللغة العرب

 اإلجنليزية
 جمموع املربعات مصدر التباين

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

االستخدام أثناء التفاعل واحلوار مع 
 الطالب

 71.002 2 142.003 بني اجملموعات
 39.393 129 5081.717 دا ل اجملموعات غري دالة 1.802

  131 5223.720 الكلي

 االستبانة ككل
 336.588 2 673.176 بني اجملموعات

 250.479 129 32311.756 دا ل اجملموعات غري دالة 1.344
  131 32984.932 الكلي

 2.996تقاصي  0.05( صمقدوى  قة 129، 2  مة     الجدصل ة عود جردة حرية  

 ه:يتضح من الجدول السابق أن
  ال تودود فوورصا جالووة احصووائ ا  فووي اتجاهووات معلمووي المرحلووة الثانويووة نحووو اسووداداا الل ووة

العر  ة في تدريس الل ة اانجل زية تردن ال دس  سوووات الارورف فوي الدودريس، صمون  وم 
تدثروود صووحة الفوورض االصت الووذي نووص علووو:  ال تودوود فوورصا ذات جاللووة احصووائ ة فووي 

انوية نحو اسداداا الل ة العر  ة في تدريس الل وة اانجل زيوة اتجاهات معلمي المرحلة الث
سووووات  3سووووات، موون  3صالدووي تردوون ال وودس  سووووات الاروورف فووي الدوودريس    وول موون 

 سووات فثرثر  5سووات، من  5أل ل من 

 ثالثًا: نتائج اإلجابة على السؤال الثالث:
ذات جاللووة احصوووائ ة فوووي  جوووص القوووؤات الثالووث للدراسوووة الحال ووة علوووو  هووول تودوود فووورصا 

اتجاهوات معلموي المرحلووة الثانويوة نحوو اسووداداا الل وة العر  ووة فوي تودريس الل ووة اانجل زيوة تردوون 
 ال دس  الجوس؟ ت 

تم اسداداا ا درار  ت  للمجموعات المقدقلة في الكشف عن جاللة الفرصا في اتجاهات 
تووودريس الل وووة اانجل زيوووة صالدوووي تردووون  معلموووي المرحلوووة الثانويوووة نحوووو اسوووداداا الل وووة العر  وووة فوووي

 (:12ال دس  الجوس  ذكور، انات(، فكانت الودائج كما هي موءحة في ددصت  
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 (: داللة الفروق يف اجتاهات معلمي املرحلة الثانوية حنو استخدام اللغة العربية 12جدول )
 يف تدريس اللغة اإلجنليزية الي ترجع ال تالف اجلنس

رحلة الثانوية حنو استخدام اجتاهات معلمي امل
 اللغة العربية يف تدريس اللغة اإلجنليزية

 املتوسط اجلنس
االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 5.595 29.838 ذكور االستخدام لتوويح املعنى واملفردات
 غري دالة 1.046

 6.471 28.346 إناث
 4.580 25.788 ذكور االستخدام عند عرض األنشطة وامل مات

2.026 0.05 
 6.195 23.885 إناث

 5.802 27.013 ذكور االستخدام أثناء التفاعل واحلوار مع الطالب
 غري دالة 0.625

 7.069 26.308 إناث
 14.179 82.638 ذكور االستبانة ككل

 غري دالة 1.456
 18.026 78.539 إناث

تقووواصي علوووو الدرت ووو   0.01ص 0.05 قوووة صمقووودوى  130  موووة  ت  الجدصل وووة عوووود جردوووة حريوووة 
1.660 ،2.364 

 يتضح من الجدول السابق أنه:
  ا تودوود فوورصا جالووة احصووائ ا  فووي اتجاهووات معلمووي المرحلووة الثانويووة نحووو اسووداداا الل ووة

العر  ووة فووي توودريس الل ووة اانجل زيووة المدمثلووة فووي  الدردووة الكل ووة لسسوودرانة، االسووداداا 
، االسووووداداا   ووووواع الدفاعوووول صالحوووووار موووون الوووووسم( تردوووون لدوءوووو ح المعوووووو صالمفوووورجات

ال تودود فورصا  ال دس  الجوس، صمن  م جدثرد صحة الفرض الثاني الذي جوص علوو  
ذات جاللووة احصووائ ة فووي اتجاهووات معلمووي المرحلووة الثانويووة نحووو اسووداداا الل ووة العر  ووة 

 في تدريس الل ة اانجل زية الدي تردن ال دس  الجوست

 في اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية  0.05ا تودد فرصا جالة احصائ ا  عود مقدوى ب وم
نحووووو اسووووداداا الل ووووة العر  ووووة فووووي توووودريس الل ووووة اانجل زيووووة المدعلقووووة  المجووووات الثوووواني: 

 االسداداا عود عرض األنشوة صالمهمات، تردن ال دس  الجوس، لصالح الذكورت
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 لرابع:رابعًا: نتائج اإلجابة على السؤال ا
جووووص القوووؤات الرا ووون للدراسوووة الحال وووة علوووو  هووول تودووود فووورصا ذات جاللوووة احصوووائ ة فوووي 
اتجاهوات معلموي المرحلووة الثانويوة نحوو اسووداداا الل وة العر  ووة فوي تودريس الل ووة اانجل زيوة تردوون 

 ال دس  نو  المؤهل العلمي؟ ت 
لمجموعوووات المقووودقلة توووم اسوووداداا ا دروووار موووان صتووووي كرووودجل ال  وووارامدري ال دروووار  ت  ل

 صلح في حالة المجموعات الص  رف في الكشف عن جاللة الفرصا في اتجاهات معلمي المرحلوة 
الثانوية نحو اسداداا الل ة العر  ة في تدريس الل ة اانجل زية صالدي تردن ال دس  نو  المؤهول 

 :(13العلمي  تر وي،   ر تر وي(، فكانت الودائج كما هي موءحة في ددصت  
 (: داللة الفروق يف اجتاهات معلمي املرحلة الثانوية حنو استخدام اللغة العربية 13جدول )

 يف تدريس اللغة اإلجنليزية الي ترجع ال تالف نوع املؤهل
اجتاهددات معلمددي املرحلددة الثانويددة   
حندددو اسدددتخدام اللغدددة العربيدددة يف  

 تدريس اللغة اإلجنليزية
 مستوى الداللة Zقيمة  Uقيمة  جمموع الرتب متوسط الرتب املؤهل

 7960.000 66.891 تربوي االستخدام لتوويح املعنى واملفردات
 غري دالة 0.356 717.000

 818.000 62.923 غري تربوي
االسدددتخدام عندددد عدددرض األنشدددطة 

 وامل مات
 7922.000 66.571 تربوي

 غري دالة 0.065 765.000
 856.000 65.846 غري تربوي

دام أثندداء التفاعددل واحلددوار االسددتخ
 مع الطالب

 7933.500 66.668 تربوي
 غري دالة 0.153 753.500

 844.500 64.962 غري تربوي
 7926.500 66.609 تربوي االستبانة ككل

 غري دالة 0.009 760.500
 851.500 65.500 غري تربوي

  1.96تقاصي  0.05  المع ارية عود مقدوى  قة Z  مة   

 ح من الجدول السابق أنه:يتض
ال تودود فوورصا جالووة احصووائ ا  فووي اتجاهووات معلمووي المرحلووة الثانويووة نحووو اسووداداا الل ووة 
العر  ووة فووي توودريس الل ووة اانجل زيووة تردوون ال وودس  نووو  المؤهوول، ص الدووالي جدثروود صووحة الفوورض 

المرحلوووة  الثالوووث الوووذي جووووص علوووو   ال تودووود فووورصا ذات جاللوووة احصوووائ ة فوووي اتجاهوووات معلموووي
 الثانوية نحو اسداداا الل ة العر  ة في تدريس الل ة اانجل زية الدي تردن ال دس  نو  المؤهل 
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  امسًا: نتائج اإلجابة على السؤال اخلامس:
جوووص القووؤات الاووامس للدراسووة الحال ووة علووو  هوول تودوود فوورصا ذات جاللووة احصووائ ة فووي 

الل وة العر  ووة فوي تودريس الل ووة اانجل زيوة تردوون  اتجاهوات معلموي المرحلووة الثانويوة نحوو اسووداداا
 ال دس  الداصص في مرحلة الركالوريوس؟ ت 

توووم اسوووداداا ا دروووار موووان صتووووي كرووودجل ال  وووارامدري ال دروووار  ت  للمجموعوووات المقووودقلة 
 صلح في حالة المجموعات الص  رف في الكشف عن جاللة الفرصا في اتجاهات معلمي المرحلوة 

اسوووداداا الل وووة العر  وووة فوووي تووودريس الل وووة اانجل زيوووة صالدوووي تردووون ال ووودس  نوووو  الثانويوووة نحوووو 
الداصص في الركالوريوس  ل ة انجل زية، تاصصات   رى(، فكانت الودائج كموا هوي موءوحة 

 في الجدصت الدالي:
 (: داللة الفروق يف اجتاهات معلمي املرحلة الثانوية حنو استخدام اللغة العربية14جدول )

 دريس اللغة اإلجنليزية الي ترجع ال تالف التخصص يف مرحلة البكالوريوسيف ت 
اجتاهدددددات معلمدددددي املرحلدددددة 
الثانوية حندو اسدتخدام اللغدة    
العربيددددة يف تدددددريس اللغددددة  

 اإلجنليزية

 التخصص
متوسددددددددددددط 

 الرتب
جممددددددددددددوع 

 الرتب
 Zقيمة  Uقيمة 

مسددددددددددددددتوى 
 الداللة

االسدددتخدام لتووددديح املعندددى  
 واملفردات

 8661.50 67.143 ةلغة إجنليزي
 غري دالة 0.204 110.50

 116.50 38.833 ختصص أ ر
االسدددددتخدام عندددددد عدددددرض   

 األنشطة وامل مات
 8541.50 66.213 لغة إجنليزية

 غري دالة 0.567 156.50
 236.50 78.833 ختصص أ ر

االسدددتخدام أثنددداء التفاعدددل   
 واحلوار مع الطالب

 8531.50 66.136 لغة إجنليزية
 غري دالة 0.719 146.50

 246.50 82.167 ختصص أ ر
 8559.00 66.349 لغة إجنليزية االستبانة ككل

 غري دالة 0.298 174.00
 219.00 73.000 ختصص أ ر

  1.96تقاصي  0.05  المع ارية عود مقدوى  قة Z  مة   

 يتضح من الجدول السابق أنه:
معلمووي المرحلووة الثانويووة نحووو اسووداداا الل ووة ال تودود فوورصا جالووة احصووائ ا  فووي اتجاهووات 

العر  ة في تدريس الل ة اانجل زية تردن ال ودس  الداصوص فوي مرحلوة الركوالوريوس، ص الدوالي 
ال تودود فورصا ذات جاللوة احصوائ ة فوي اتجاهوات    جدثرد صحة الفرض الرا ون الوذي جووص علوو
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ي تووودريس الل وووة اانجل زيوووة الدوووي تردووون معلموووي المرحلوووة الثانويوووة نحوووو اسوووداداا الل وووة العر  وووة فووو
 ال دس  الداصص في مرحلة الركالوريوست

 ويمكن للباحث تلخيص نتائذ الدراسة الحالية فيما يلي:

ة ا وواع تعلو م هواك اتجا  ا جابي من  رول معلموي الل وة االنجل زيوة نحوو اسوداداا الل وة العر  و -1
 الل ة االنجل زيةت

علو اسداداا الل ة العر  ة في الحوار ب ن الوسم جا ول  هواك تحف  لدى المعلم ن الذكور -2
 حصص الل ة االنجل زيةت

الداصوص فوي مرحلوة -نوو  المؤهول-نوو  الجووس-ال جودد تث  ر لمد  ر  عدج سوووات الارورف -3
 الركالوريوس( علو اتجاهات المعلم ن نحو اسداداا الل ة العر  ة في تعل م الل ة االنجل زيةت

 يمكن استخدا  اللغة الع بية أث اء حصص اللغة االنجليزية وفق الحدود التالية:
 عود  رح معاني الكلمات المجرجف  ص الجدجدف علو المدعلمت 

 عود  رح  واعد الل ة االنجل زية علو اعدرار  نها األساس في تعلم مهارف الكدا ةت 

  مكن للمعلم  رحها  الل ة العر  ةتفي حالة عدا فهم المدعلم للمعلومات ف 

  في حالة تكل ف الدسم ذ  الوادرات صاألنشوة  ف ل اسداداا الل ة العر  ة في  رح ذلك
 ل مان انجال الوادرات  صورف صح حة ال تحدمل الاوث في الفهمت

بي ميييا يجيييا  يييد  اسيييتخدا  اللغييية الع بيييية فيييي الحيييلار مييي  الطييي   أو فيييي تع يييي  
 زية   د الق اءة.المصطلحات االنجلي

 ة:دددددرتحدددددوث املقددددالبح
جراسة تث  ر مد  رات   ورى علوو اتجاهوات المعلمو ن  ص المشورف ن  ص مودراع المودارس  ص 

 الوسم نحو اسداداا الل ة العر  ة في تعل م الل ة االنجل زية مثلت
  فووي ءوووع نووو  الل ووة العر  ووة فووي توودريس الل ووة االنجل زيووة  السووداداااتجاهووات المعلموو ن

 تالدعل م  حكومي،  اف(

  اتجاهووات المعلموو ن صالوووسم نحووو اسووداداا الل ووة العر  ووة فووي تعلوو م الل ووة االنجل زيووة فووي
 ءوع المرحلة الدعل م ة  المرحلة المدوسوة، المرحلة الثانوية(
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  اتجاهوووووات المشووووورف ن صمووووودراع المووووودارس نحوووووو اسوووووداداا الل وووووة العر  وووووة فوووووي تعلووووو م الل وووووة
 في ءوع نو  الدعل م  حكومي،  اف(االنجل زية 

 

 ،فوي  المداصصو ن الولروة لودى (ت المهوارات الل ويوة2012  .ليواج بركوات، ص  حمود  مو ن
 ص األرواج مي الدحصو ل ص الجووس ص الجامعوة فوي الدعلو م نيواا ءووع فوي اانجل زيوة الل وة

 ت     146-102( 26  المجلة الدر ويةالقوة الدراس ةت 

  ت الكدوام األساسوي فوي تعلو م الل وة العر  وة، ل  ور 1983بدصي، القع د، صيونس، فدحي)
 الواهق ن بهات تونس: المويمة العر  ة للدر  ة صالثقافة صالعلوات

   العر  ووووووة (ت اتجاهووووووات الشوووووورام نحووووووو اسووووووداداا الل دوووووو ن 2004الجوووووور ، ريمووووووا سووووووعد
 صاانجل زيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووةفي

 -http://www.diwanalarab.com.Spip.php118k?article748المو نالدعل مت

   ت الدعريوووو  صمشووووكلة اسووووداداا الل ووووة 1988الحووووا  عوووو س، مصووووراح صالموووووو ، نجوووواف)
-47: 15،  4اانجل زيووة كوسوو لة اتصووات تعل م ووة فووي كل ووة العلوووا  جامعووة الكويووتت ا

94. 

   اانجل زيوة  الل وة مقوررات محدووى  ( تتحل ل2013الحر ي ، عرد الكريم سادي الدويجري
الل ويوةت رسوالة جكدوورا    ور  للكفواعف مقدرحوة معواج ر ءووع فوي الثانويوة صتقويمهوا للمرحلوة

 موشورفت كل ة الدر  ةت دامعة  ا القرىت

 ،المواهج جار عمانت  األرجن، .الدر وي  (ت الدقويم 2008 رافدف   الحريري 

   اانجل زيوةت  الل وة تودريس فوي   ةالعر  اسدعمات عدا  ص (ت اسدعمات1999حمد  ، رامي
 ت العدج االصتت13تفلقو نت مجلد  االنقان ة للعلوا الوجاح دامعة مجلة

   ت الصوووعو ات الدوووو توادوووة هلروووة القوووووة 2016الرح موووو، عرووود   بووون عرووود الووورحمن )
الدح ووو رية فوووو الجامعوووة القوووعوج ة االكدرصن وووة فوووو تعلوووم الل وووة اانجل زيوووة صاتجاهووواتهم 

 ت 94 - 57:  176  ت القاهرفت جلة القراعف صالمعرفةم نحوهات 

 ،لهران عمانت جار األرجنت .االددماعي الوفس علم  سس ( 2010 ) .محمد  حمد الزعري 

 .للوشر صالدولين
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  تصووم م ب ئووة تعلووم الكدرصنووي مدوقوول لمفوورجات الل ووة ت(2016 الزكووري، محموود بوون ابووراه م
علووو هلروة الصووف الثالووث الثووانوي فووو المملكووة اانجل زيوة بوصووفها ل ووة  دور ووة صتجريرهووا 

 ت 148 - 101: 119.  30مج ت الكويت المجلة الدر وية ".العر  ة القعوج ة

  ت راية مويوم ةت القاهرف تعالم الكد ت تصم م الددريس(ت ،1999ليدون، حقن حق ن 

  راعف مجلوة القو (ت تعل م الل وة العر  وة موا بو ن: عوائوق صحلووتت2016ليدان، عاجت ع قو
 ت 263 - 241: 177  ت مصرت  صالمعرفة

   رايوة تور ق وةت عموانت تكوولود ا الدعل م المفرج صتوم ة االبدكوار(ت 2007سرا ا، عاجت :
 .جار صائل للوشر صالدولين

     ت   ووور اسوووداداا الوسوووائ  المدعووودجف فوووي تحصووو ل 2014القووولمي، حم ووود بووون مو ووون)
في الل ة اانجل زية ص علو توم وة اتجاهواتهم  هسم الصف الثالث مدوس  لمهارف القراعف

نحوهوووا  مووودارس مكوووة المكرموووةت رسوووالة مادقووود ر   ووور موشوووورفت كل وووة الدر  وووةت دامعوووة  ا 
 القرىت

   ت مجلة دامعوة جمشوق(ت االتجاهات من مويور علم االددما  ت 2012صدجق، حق ن
 ت 4+3ت العدج  28المجلد 

   اداا الل ة العر  ة جا ل فصوت تعلو م الل وة (تا كال ة اسد2008الص  ر ،  الد محمد
 http://www.al-مدووووووووفر فوووووووي : 12983ت العووووووودج مجلوووووووة الجزيووووووورفاانجل زيوووووووةت 

jazirah.com/2008/20080415/ar3.htm 

 فوووووي تووووودريس الل وووووة  اسوووووداداا الل وووووة األا   الل وووووة العر  وووووةت(2006 دهوووووة، فووووواجز محمووووو )
  9   ت  ورت مجلة العلوا الدر وية ".االنجل زية

   ت عمان: جار المق رفتاسدرات ج ات تعل م المفرجات(ت 2011عرد الراري، ماهر 

  ،دمات محمود حمد، ص عثمان،  ف قة عردالقاجر. "Using L1 in Learning  L2."  
 ت 22 - 4: 25  ت ال من الدواصل

 مجلوووة القوووراعف  (ت  االتجوووا  نحوووو تعلوووم الل وووة الثان وووةت2015بوووراه مت الفوووولان، محمووود بووون ا
 ت 151 - 123: 170ت   ت مصر صالمعرفة

 ،فوي المعرف وة الدر ويوة المصوولحات معجوم(ت 1996 الجمول، علوي  ص  حمود اللقواني 

  الكد  عالم:القاهرف .صهرا الددريس المواهج

http://www.al-jazirah.com/2008/20080415/ar3.htm
http://www.al-jazirah.com/2008/20080415/ar3.htm
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   يس الل ووووة األدور ووووة ل  وووور توووودر (ت 2000محموووود، محموووود فووووولي صالصووووالح، عروووود العزيووووز
 ت الدصحة: جار الثقافةتالواهق ن بها صتور قاتها في الل ة اانجل زية

   ت اتجاهات المعلم ن ا ل م دووم األرجن نحو الل ة العر  وة  2001المازصمي، ناصر)
مجلوووة دامعوووة جمشوووق لووو جام صالعلووووا اانقوووان ة صتدريقوووها فوووي ءووووع  روووراتهم صدوقوووهمت 

 .ت العدج األصت 17 ت المجلدصالدر وية

   اتجاهووات الولرووة نحووو الل ووة اانكل زيووة صعس دهووا  الدحصوو ل  (ت2010معوورص ، سووعاج
جراسووة م دان ووة علووو ع وووة موون ) لوودى الجوقوو ن فووي ءوووع  نمووا  ااجارف الصووف ة القووائدف 

مجلووة دامعووة هلرووة الصووف األصت الثووانوي فووي  انويووات مدجوووة جمشووق الرسووم ة صالااصووةت 
، العوووووووووووووووووووووووووووووودج الثوووووووووووووووووووووووووووووووانيت مدوووووووووووووووووووووووووووووووفر فوووووووووووووووووووووووووووووووي:  26 ت المجلووووووووووووووووووووووووووووووود جمشووووووووووووووووووووووووووووووق

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/73

771.pdf-9 

  صلارف الدعلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مت المملكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة العر  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة القوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووعوج ةت
http://qe.gov.sa/home/?page_id=293  

   ت الريواضت المملكوة العر  وة الدودريس مراجئوة صمهاراتوة(ت 2008جوسف، مواهر اسوماع ل
 القعوج ة تمكدرة الر دت

 Al Hishoush , M (2013).The use of L1 by Jordanian EFL teachers 
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Attitudes of secondary school teachers towards the use of Arabic 

language in teaching the English course in Qassim Province 

Abstract 

The study aimed to investigate the Attitudes of high school 

teachers towards the use of Arabic language when teaching the English 

language course. The detection was in the light of some variables (years 

of experience in teaching - gender - type of academic qualification and 

type of specialization in the bachelor's degree). The descriptive method 

was used to describe the reality concerning  its nature and degree of its 

existence through the preparation of A questionnaire Consisting of (28) 

items. The questionnaire was distributed in three dimensions, and the 

response to the items of the questionnaire were given according the five-

dimensional Likert scale to determine trends (strongly agree, , agree , 

agree to some extent, disagree, strongly disagree), and the Degrees (5, 4, 

3, 2, 1) respectively. Moreover, the following criterion was set to judge 

the degree of the Responses (less than 1.8, very weak or non-existent, 

from 1.8 to less than 2.6 weak, from 2.6 to less than 3.4 average, from 

3.4 to less than 4.2 large, from 4.2 and above too large). Specialized 

arbitrators has evaluated the questionnaire to validate the consistency 

and homogeneity of the expressions of each dimension of the 

questionnaire that were determined by calculating Pearson correlation 

coefficient between the scores of each term in the total degree of the 

dimensions to which it belongs. The stability of the questionnaire and its 

sub- In order to analyze the data of the questionnaire, mean averages and 

deviations were used to detect the attitudes of secondary school teachers 

toward the use of Arabic in teaching the English course. One Way 

ANOVA test was used to identify the extent to which high school 

teachers' attitudes towards the use of Arabic in teaching the English 

course. Furthermore, the One Way ANOVA test was to measure the 

variation of years of experience in education. LSD test was used as a 

method of cross-group comparisons in the case of variance analysis. In 

addition, the Independent Samples T-Test was used to identify the extent 

to which the attitudes of high school teachers towards the use of Arabic 

in teaching the English course vary according to the sex variable. Man-

Whitney U test was an alternative to the "T" in the case of small-sized 

groups to identify how different high school teachers' attitudes towards 

the use of the Arabic language in teaching English language course 
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depending on the variable type of qualification, specialization in the 

undergraduate. The results of the study revealed that the attitudes of 

teachers towards the use of Arabic to clarify the meaning and vocabulary 

in English was generally in a medium degree. Likewise, the tendency of 

teachers towards the use of Arabic in the presentation of activities and 

tasks in teaching English was also medium in general. However, the use 

of Arabic language during the interaction and dialogue with students was 

generally weak. Statistically, the results revealed that there were no 

significant differences in the attitudes of high school teachers towards 

the use of the Arabic language in teaching the English course to the 

following variables., due to the different years of teaching experience., 

due to the difference in the type of qualification., due to the difference of 

specialization in the undergraduate stage., due to the difference of gender 

(male / female) in the first and third fields. On the other hand, there were 

differences of statistical significance in the second area (use when 

presenting activities and tasks) due to different sex, in favor of males.  

Key words: (Attitudes, secondary stage. teaching English). 
 
 
 


