
Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(8);  September 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 133 

 Volume 6(8); September 2019 

 

Artical History 

Received/ Geliş                                          Accepted/ Kabul                         Available Online/yayınlanma 

20.29.0209  02.29.0209  01.09. .0209  

The teachers' use of portfolio in the evaluation of linguistic 

performance in the Institute of Arabic Language Teaching, 

Islamic University of Al Madinah Al Munawwara. 

An analytical descriptive study 

استخدام معلمي معهد تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة دللف 
 اإلجناز يف تقومي األداء اللغوي  

 دراسة وصفية حتليلية
 
 
 

 أبوبكر عبد هللا علي شعيب .د
 أستاذ ادلناىج وطرق التدريس وتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ادلشارك.

 جهة العمل: معهد تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة
Dr. Abu Bakr Abdalla Ali Shoaib. 

Associate Professor of Curriculum Design, Teaching Methods 

and Teaching Arabic Language to Non-Native Speakers. 

Institute of Arabic Language Teaching, Islamic University of 

Al Madinah Al Munawwara 
. 

 

 ادللخص
ىدف البحث إىل تعرف استخدام معلمي اللغة العربية مبعهد تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية 

( يف تقوًن األداء اللغوي دلتعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات portfolioابدلدينة ادلنورة دللف اإلصلاز )
أخرى، وذلك من خالل بيان استخدام ملف اإلصلاز يف تقوًن األداء اللغوي دلتعلمي اللغة العربية الناطقني 

از يف تقوًن األداء اللغوي دلتعلمي اللغة بلغات أخرى، وتعّرف استخدام معلمي اللغة العربية دللف اإلصل
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العربية الناطقني بلغات أخرى، وكذلك تعّرف ادلعوقات اليت تواجو معلمي اللغة العربية يف معهد تعليم اللغة 
 العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة الستخدام ملف اإلصلاز تقوًن األداء اللغوي.

 التحليل. وكانت نتائج البحث كاآليت:استخدم الباحث ادلنهج الوصفي 
معظم عبارات زلور أمهية استخدام معلمي اللغة العربية للناطقني بغريىا ملف اإلصلاز يف تقوًن األداء اللغوي   -1

 جدا. وكبريةكانت بني كبرية 
اء اللغوي  رتيع عبارات زلور ما مدى استخدام معلمي اللغة العربية للناطقني بغريىا دللف اإلصلاز لتقوًن األد -2

 كانت يف إطار أهنا متوسطة فقط.
رتيع عبارات زلور ادلعوقات اليت حتول دون استخدام معلمي معهد تعليم اللغة العربية دللف اإلصلاز لتقوًن  -3

 األداء اللغوي كانت بني كبرية وكبرية جدا؛ أي أن ادلعوقات كبرية جدا.
 حات.وعلى ضوء ىذه النتائج خلص البحث إىل عدة توصيات ومقت 

 .اللغويّ  األداء تقوًن ،اإلصلاز ملف ،العربية اللغة تعليم معهد معلموالكلمات ادلفتاحية: 
 

 

Abstract 

The aim of the research is to identify the use of portfolio by Arabic language teachers 

of the  Institute of Arabic Language Education in the Islamic university of Madina, in 

the assessment of language performance of the non-Arabic speaking learners of the 

Arabic language, and to also identify the challenges and obstacles  faced by the Arabic 

language teachers of the Institute of Arabic Language Education in the Islamic 

university of Madina in the use of the portfolio for assessing  language performance 

and progress  

The researcher adopted the descriptive analytical method and the outcome was as 

follows: 

i. Most expressions centering the importance of using the portfolio by the Arabic 

language teachers to assess language performance of the non- Arabic speaking learners 

of the Arabic language ranged between great and greater. 

ii. All expressions on the point of : to what extent is the use portfolio by the Arabic 

language teachers to assess language performance of the non-Arabic speaking learners 

of the Arabic language. The response was average only. 

iii. All expressions on the point of the obstacles and challenges facing the use of the 

portfolio by the Arabic language teachers of the Institute of Arabic Language Education 

to assess the language progress and performance was between great and greater.  

And in the light of these results, the research concluded on some recommendations and 

suggestions 

Keywords: teachers of the Institute of Teaching Arabic Language, portfolio, evaluation of 

linguistic performance. 
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:ادلدخل  

 االحساس مبشكلة البحث
على التقوًن الذايت  طالبكثري من الدراسات أكدت أن ملف اإلصلاز لو دور كبري يف تشجيع ال 

أمهية استخدام معلمات اللغة العربية ملف اإلصلاز يف ه( اليت أظهرت 1431) فلمبانألعماذلم مثل دراسة 
إبدخال ملف إصلاز التلميذ اليت أوصت ه( ٩٢٤١)دراسة العبسي و  عالية،تقوًن أداء الطالبات بدرجة 

والعمل من خالل ادللف على تقدًن معلومات حول تقدم التلميذ ضلو  التالميذ،وسيلة لتقوًن أداء بوصفو 
عن تعلمو، من خالل إعطائو الفرصة الختيار أفضل  حتقيق األىداف، وتشجيعو على حتمل ادلسؤولية

الستخدام ملفات اإلصلاز لدي معلمي معهد  ااحث الحظ ضعًفا واضحً اإلصلازات اليت حققها. كما أن الب
  تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية، وذلك من خالل القاء ببعض ادلعلمني وسؤاذلم.

 
 مشكلة البحث

استخدام معلمي معهد تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة اختار الباحث أن يبحث يف  
 .لدى طالب ادلعهد اللغويّ  األداءدللف اإلصلاز يف تقوًن  ادلنورة

 
 سئلة البحثأ

 ويتطلب البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس وما يتفرع عنو من أسئلة.

 
 السؤال الرئيسي 

ما واقع استخدام ملفات االصلاز لدى معلمي اللغة العربية يف معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني  
 اللغوّي؟ األداءتقوًن يف اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة  هبا ابجلامعة

 ويتفرع عن ىذا السؤال األسئلة اآلتية:

لدى معلمي اللغة العربية يف معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ما أمهية استخدام ملف اإلصلاز . 1
 مي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى؟اللغوي دلتعل األداءيف تقوًن ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة 
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يف معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ابجلامعة اإلسالمية  استخدام معلمي اللغة العربية ما مدى. 2
 اللغوي دلتعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى؟   األداءدللف اإلصلاز يف تقوًن  ابدلدينة ادلنورة

يت تواجو معلمي اللغة العربية يف معهد تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ما ادلعوقات ال. 3
 اللغوي؟ األداءادلنورة الستخدام ملف اإلصلاز لتقوًن 

 
 أىداف البحث 

 ىدف البحث إىل القيام ابآليت:

 طقني بلغات أخرى.لغة العربية النااللغوي دلتعلمي ال األداءبيان استخدام ملف اإلصلاز يف تقوًن . 1

لغة العربية الناطقني اللغوي دلتعلمي ال األداءتعّرف استخدام معلمي اللغة العربية دللف اإلصلاز يف تقوًن . 2
   بلغات أخرى.

تعّرف ادلعوقات اليت تواجو معلمي اللغة العربية يف معهد تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة . 3
 اللغوي. األداءملف اإلصلاز تقوًن  ادلنورة الستخدام

 

 أمهية البحث
تكمن أمهية البحث احلايل يف أنو يهتم بطرق التقوًن احلديثة؛ اعتمادًا على التقوًن البديل الذي يعد ملف 

 اإلصلاز أحد أساليبو.

 وتتضح أمهية البحث احلايل يف اإلفادة منو يف جوانب عدة تتمثل يف التايل:

ادلختصني يف معهد تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة واقع . يكشف للمسئولني و ٩
 اللغوي لدى الطالب. األداءاستخدام أعضاء ىيئة التدريس ومعلمي ادلعهد ملف اإلصلاز يف تقوًن 

ع مستوى وتطويره؛ لرف . يساعد أعضاء ىيئة التدريس وادلعلمني على توجيو شلارستهم للتقوًن مبلف اإلصلاز٤
 التعلم اللغوي لدى الطالب.

 . قد تفتح نتائج البحث للباحثني يف اجملال إلجراء دراسات استكمااًل ذلذا ادلوضوع من جوانب أخرى.٣

. يقدم الفائدة للقائمني على إعداد معلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى يف حتسني الربامج ٢
لطالب معاىد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف ادلملكة العربية  يف رلال التقوًن، اليت تقدم وادلقررات
 السعودية.
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 حدود البحث

 ىــ.1438ىـ ـ 1437زمانية: العام الدراسي . 1

 مكانية: معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة.. 2

ملفات االصلاز لدى معلمي اللغة العربية يف معهد تعليم اللغة العربية  موضوعية: تعّرف واقع استخدام. 3
 اللغوي. األداءلغري الناطقني هبا ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة لتقوًن 

 

 البحث  عجمتم
أعضاء ىيئة التدريس ومن يف حكمهم، ومعلمو معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف  

 .1عضو ىيئة تدريس ومعلما 119وعددىم  المية ابدلدينة ادلنورةاجلامعة اإلس

 
 عينة البحث

عينة عشوائية من أعضاء ىيئة التدريس ومن يف حكمهم، وادلعلمني يف معهد تعليم اللغة العربية لغري  
 .37وكان عددىم  الناطقني هبا ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة

 
 منهج البحث

نهج الوصفي   التحليلي   يف البحث، ويف رتع ادلعلومات والبياتات عن ملف تبع الباحث ادلا 
 اإلصلاز، ومدى استخدامو لدى ادلعلمني، وادلعوقات اليت تواجههم يف استخدامو. 

 

 أدوات البحث
عضاء أل صّمم استبانة، حيث ارىا أنسب األدوات من وجهة نظرهستخدم الباحث االستبانة؛ ابعتبا 

 ، وادلعلمني ابدلعهد. ومن يف حكمهم ىيئة التدريس

                                                           
 وذلك حسب إحصائية معهد تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة. 1
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 مصطلحات البحث

 portfolioملف اإلصلاز 
( ملف اإلصلاز أبنّو:  جتميع مركز وىادف ألعمال 99: ه1430)اصطالحا: عًرف عالم 

الطالب يبنّي جهوده، وتقدمو، وحتصيلو يف رلال أو رلاالت دراسة معينة. وجيب أن تشتمل ىذه األعمال 
لب يف انتقاء زلتوى ادللف، ومراشد ىذا االنتقاء، وزلكات احلكم على نوعية األعمال على مشاركة الطا

 وأدلة على انعكاسات الطالب أو أتمالتو الذاتية على ىذه األعمال . 

جتميع مركز وىادف ألعمال الطالب يف معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ابجلامعة  إجرائًيا: 
 يبنّي جهوده، وتقدمو، وحتصيلو يف عناصر اللغة العربية ومهاراهتا.؛ ة ادلنورةاإلسالمية ابدلدين

 

 Linguistic Performanceاللغوي األداء 
( أبنو:  قدرة الفرد على األداء اللغوي الصحيح 21: ه٩٢٤٢)عرفو اللقاين واجلمل اصطالًحا  

 وحتداثً وتعبرياً . قراءًة وكتابةً 

تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة على األداء اللغوي  قدرة طالب معهدإجرائًيا:  
 صحيحة.بصورة لعناصر اللغة العربية ومهارهتا الصحيح 

 

 إجراءات البحث:
 لإلجابة عن أسئلة البحث اتبع الباحث اإلجراءات اآلتية:

ملف اإلصلاز يف التقوًن التبوي  االطالع على الكتاابت النظرية، والدراسات السابقة اليت تناولت. 1
 واللغوي.

إعداد استبانة تتألف من أمهية ملف اإلصلاز دلتعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى، واستخدامو . 2
ابلنسبة دلعلمي معهد تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة والصعوابت اليت تواجههم، 

 ني يف علم اللغة التطبيقي وعلم اللغة وادلناىج وطرائق تدريس اللغة العربية.وحتكيمها لدى متخصص

 إعداد االستبانة يف صورهتا النهائية بعد األخذ آبراء احملكمني.. 3
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توزيع االستبانة على عينة البحث من أعضاء ىيئة التدريس وادلعلمني يف معهد تعليم اللغة العربية لغري . 4
 ة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة.الناطقني هبا ابجلامع

 رصد النتائج وحتليلها، وتفسريىا.. 5

 تقدًن التوصيات، وادلقتحات على ضوء النتائج.. 6

 

 اإلطار النظري
 portfoliosملف اإلصلاز 

( ملف اإلصلاز أبنّو:  جتميع مركز وىادف ألعمال الطالب يبنّي 99: ه1430)عالم  وعرّف 
و يف رلال أو رلاالت دراسة معينة. وجيب أن تشتمل ىذه األعمال على مشاركة جهوده، وتقدمو، وحتصيل

الطالب يف انتقاء زلتوى ادللف، ومراشد ىذا االنتقاء، وزلكات احلكم على نوعية األعمال وأدلة على 
 .انعكاسات الطالب أو أتمالتو الذاتية على ىذه األعمال 

 

 portfolio مفهوم ملف اإلصلاز
الصلاز يعد من ادلفاىيم اليت تثري كثرياً من اإلرابك لدى ادلربني؛ نظراً ألنو خيتلط مبفهوم  مفهوم ملف ا 

حوافظ أوراق التالميذ؛ أو ادلطوايت   كما يسميو البعض حقيبة واثئقية؛ أو ملف أعمال؛ أو ملف تقوًن؛ 
ادلسميات وظهور رلموعة    وعلى الرغم من تعدد  بورتفوليو ابدلسمى الشائع همأو ملف أداء؛ وحيتفظ بعض

 (193: ه1430)عالم،  كبرية من التعريفات دللف اإلصلاز اال أهنا تشتك رتيعاً يف عنصر معينة.

: ه1429)الربكاين ليو إ( الذي أشارت Gomez, 2000) مزجو ومن ىذه التعريفات تعريف  
خالل معايري تقدير  رلموعة منظمة من أعمال الطالب ديكن قياسها من ( أبن ملف اإلصلاز ىو: 189

معروفة مقدماً؛ وىذه ادلعايري تشمل أدلة تقدير؛ أو بطاقات مالحظة؛ أو قوائم مراجعة؛ أو مقاييس 
  .التقدير؛ وديكن أن تشمل على تقييمات مبنية على األداء؛ أو تقارير معملية؛ أو تقارير حبثية 

 

 أىداف ملف اإلصلاز
؛ وتعزيزىا؛ وتطور احلصيلة العلمية لديو؛ طالبلقوة لدى الاذلدف من ملف اإلصلاز ىو إبراز نقاط ا 

وادلهارات اليت اكتسبها، والتعريف اىل ميولو واجتاىاتو ضلو ادلادة الدراسية من خالل اختياره للموضوع؛ 
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واستخراجو للمفاىيم الرئيسية؛ والفرعية ادلتضمنة فيو؛ واصلازه للعمل خالل فتة زمنية معينة؛ واكتسابو 
ت االتصال اليت ديكنو عن طريقها التعامل مع االخرين واقناعهم؛ ومقدرتو على االستماع؛ وادلناقشة مهارا

 البناءة؛ وكذلك مدى تقدمو ضلو

)أبو جاللة، األىداف اخلاصة ابدلادة التعليمية وذلك عن طريق االختيارات اليت يتضمنها ادللف. 
 (181ه: 1428

 

 خصائص ملف اإلصلازمن 
 ص ملف اإلصلاز ما يلي:من أبرز خصائ

 حافظة؛ أو سجل؛ أو ملف؛ أو حقيبة. ●

 أداة لتجميع اخلربات. ●

 حافظة تضم أفضل األعمال ادلختارة. ●

 يعرض النمو؛ والتطور موثوقاً ابألدلة؛ والرباىني. ●

 أداة للتقوًن الذايت؛ أو لتقوًن اآلخرين عن الفرد. ●

 يركز على رلال معني؛ أو رلاالت سلتلفة. ●

 يعرض ادلنجزات اإلبداعية؛ والثقافية. ●

 أداة قابلة للتجديد؛ ابستبدال األعمال السابقة ابحلديثة. ●

 ديتاز ابلشمول جلميع جوانب النمو؛ ورلاالتو. ●

 .الطالبيراعي الفروق الفردية بني  ●

 مة اإلدارية.وطرق التدريس؛ واألنظ ادلناىج؛تساعد النتائج اليت ضلصل عليها من ادللفات يف تطوير  ●

 تطبيق ادلعرفة؛ حيث تتطلب من التالميذ تطبيق معرفتهم؛ ومهاراهتم. ●

 ينمي التفكري الناقد لدى التلميذ من خالل تقوًن أدائو؛ ونقده ألعمالو. ●

 (82 -73: ه1425)عرفان، ينمي اإلحساس مبسؤولية التعلم.  ●
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 زلتوايت ملف اإلصلاز
ىل إفصل اىل فصل؛ ومن مادة دراسية اىل أخرى؛ ومن معلم  خيتلف حجم ملف إصلاز التلميذ من 
فمن ادلمكن أن حيتوي  زلتوايتو؛ىل مرحلة تعليمية أخرى؛ لكنو ال خيتلف يف إومن مرحلة تعليمية  معلم؛

ملف اإلصلاز على مواد متنوعة مثل )مالحظات ادلعلم؛ ردود األفعال للتلميذ؛ وقائمة قراءاتو؛ وعينات من 
مكتوبة، وأشرطة تسجيل للقراءة الشفهية(. ويالحظ أن زلتوايت  واجملالت؛ وملخصاتئد صفحات اجلرا

 .نفسو؛ وديكن أن يشارك ادلعلم يف االختيار طالبتكون من اختيار ال ادللف

طالب حيتوي ملف اإلصلاز على كثري من األنشطة؛ واجلهود؛ واألعمال اليت قام هبا اليقتح أن و  
وقوائم  ،وأنشطة إثرائية وتسجيالت صوتية ،عمل وأوراقللناطقني بغريىا من صور متعلم اللغة العربية 

طوال فتة واألسئلة  ،حلول لبعض التدريباتو  ،وادلواد اليت استخدمها ،ادلصادر اليت اطلع عليها الطالب
من  ملفات مستجلبةأو درجات االختبارات التحصيلية، و على االختبارات التحصيلية؛  وإجاابت ،التعلم

 شبكة االنتنت ومعايري.

على الرغم من تنوعها إال أن رتيعها تدور يف رلال  الطالبويتضح شلا سبق أن زلتوايت ملف إصلاز  
؛ حيث إن ادلعلموتوجيو  إشرافزلتوايت ادللف؛ وكيفية تنظيمو؛ حتت  بنفسو طالبواحد وىو أن خيتار ال

 ع. ىذا ينمي لديها مهارات التنظيم الذايت؛ واإلبدا 

 

 تقوًن ملف اإلصلاز:
بدرجة عالية من الثبات بدون وجود معايري؛ وزلكات  طالبمن الصعب تقوًن ملف إصلاز ال 
؛ وزلددة ديكن على أساسها إجراء التقوًن؛ كذلك عدم اتفاق ادلسؤولني حول ما جيب تضمينو يف واضحة

 (62ه: 1425)حسني،  ادللف جعل من الصعوبة تقوديو.

( أنو  ديكن للمعلم أن يقوِّم إصلازات التالميذ؛ فدائما ما يقارن 655ه: 1423)خليل وأوضح  
عمل التلميذ بعملو السابق؛ حيث جيب أن يشري ىذا التقوًن اىل تقدم التلميذ ضلو مستوى أداء ينسجم مع 

مقارنة التالميذ األىداف ادلرجوة من عملية التعلم؛ ويتالءم مع التوقعات التنموية؛ وال يقصد مبلفات اإلصلاز 
  .  ببعضهم البعض فهي تستخدم لتوثيق التقدم الفردي للتلميذ عرب الزمن

؛ وتقدير درجاتو وفقًا للغرض من ىذا ادللف؛ الطالبىناك طرقًا متعددة لتقوًن ملف إصلاز و  
ة وزلددة واستخدامو؛ وعلى الرغم من اختالف الطرق إال أهنا تؤكد أمهية االستناد اىل معايري أداء واضح
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وفًقا ستكون فمثال إذا كنا نريد أن نقّوم مهارة من مهارات اللغة العربية للناطقني بغريىا  ومتفق عليها؛
 للمهارات التفصيلية لكل مهارة.

تنوعت الدراسات اليت تناولت التقوًن مبلف اإلصلاز، وقد مشلت ىذه الدراسات موضوعات متعددة،   
راحل دراسية سلتلفة، تناولت ملف اإلصلاز سواء يف تقوًن أداء كما طبقت على ختصصات عدة، ويف م

 الطالب أو يف إعداد وتدريب الطالب ادلعلم. 

إىل التحقق من فاعلية استخدام ملف اإلصلاز يف ىدفت  Chen (2006)دراسة شني  من ىذه الدراسات
التالميذ أكدوا على أن ادلعلمني % من 92مادة اللغة االصلليزية ابدلرحلة ادلتوسطة، وقد أظهرت النتائج أن 

 ابستخدامهم ملف اإلصلاز يف التقوًن أصبحوا أكثر تفاعال مع التالميذ، وأكثر توضيحا ألىداف.

ىـ( يف البحرين دراسة حول أساليب التقوًن لدى معلمي ومعلمات 1422وأجرت خلود مراد )  
بوي، وأظهرت النتائج أن ادلعلمني وادلعلمات احللقة األوىل من التعليم االبتدائي يف ظل نظام التقوًن الت 

ديارسون األساليب الرئيسة ادلتضمنة يف االستبانة وىي )االختبارات أبنواعها، ادلالحظ، وملف إصلاز 
% من ادلعلمني 56التلميذ( بدرجة مقبولة، مع وجود فروق ذات داللة إحصائية تعرى للخربة، ويقوم 

 إصلاز التلميذ. بتضمني نتائج االختبارات يف ملف 

ف أثر كل من طريقة التدريس ومنط التقوًن على مستوى ه( إىل تعرّ 1423وىدفت دراسة اذلواري ) 
األداء اللغوي الشفهي لتالميذ الصف اخلامس االبتدائي. وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة 

ع إىل تفاعل كل من طريقة التدريس إحصائية بني التالميذ يف مستوى مهارات األداء اللغوي الشفهي ترج
 ومنط التقوًن، وأفضل تفاعل ىو بني طريقة فرق األلعاب يف التدريس، وملف اإلصلاز يف التقوًن.

والتعلم  ه( دراسة ىدفت إىل معرفة أثر استخدام ملفات اإلصلاز1425غا )وأجرت حياة اآل 
طالبات الصف العاشر بفلسطني، وقد أظهرت التعاوين يف تنمية مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي لدى 

النتائج تفوق طالبات رلموعة ملف اإلصلاز )التجريبية األوىل( ورلموعة التعلم التعاوين )التجريبية الثانية( 
على طالبات رلموعة االعتيادية، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بني طالبات رلموعة اإلصلاز 

 التعاوين، وذلك لصاحل رلموعة الطالبات الاليت قـُّومن ابستخدام ملف اإلصلاز. وبني طالبات التعلم

ف واقع تطبيق ه( بدراسة ميدانية ىدفت إىل تعرّ 1427فرج وأخرايت )ويف الكويت قامت بدرية ادل 
مني التقوًن ابستخدام ادللف اإلصلازي لتلميذ ادلرحلة االبتدائية، وأسفرت النتائج عن موافقة معظم ادلعل

%( 76وادلوجهني بدرجة متوسطة على أمهية التقوًن ابدللف اإلصلازي، وعدم أتييد معظم ادلعلمني بنسبة )
 %( لتطبيق ادللف اإلصلازي؛ شلا يدل على خلل يف آلية التطبيق.58ومعظم ادلوجهني بنسبة )
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التقوًن مبلف التعلم  ف فعاليةىــــــــ( بدراسة يف مصر ىدفت إىل تعرّ 1428كما قامت علياء السيد ) 
يف تنمية التحصيل، والتفكري االبتكاري، وخفض قلق االمتحاتات لدى تالميذ ادلرحلة االبتدائية يف مادة 
العلوم، وأظهرت النتائج تفوق اجملموعة التجريبية يف كل من التحصيل، والتفكري االبتكاري، وساعد 

 استخدام ملف التعلم يف خفض قلق االمتحاتات لديهم.

ف أثر األنشطة اللغوية ادلرتبطة مبلفات اإلصلاز يف ىــــــــــــ( بدراسة ىدفت إىل تعرّ 1428وقام قحوف ) 
تنمية بعض مهارات الفهم القرائي، وبعض مهارات الكتابة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي، ومن 

دلرتبطة مبلفات اإلصلاز أدى إىل تنمية أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن استخدام األنشطة اللغوية ا
مهارات الفهم القرائي، ومهارات الكتابة لدى تالميذ اجملموعة التجريبية، والكتابة اجليدة، وتشري النتائج إىل 
وجود فروق دالة إحصائياً بني تالميذ اجملموعتني الضابطة والتجريبية لصاحل التطبيق البعدي لتالميذ اجملموعة 

 التجريبية.

ه( دراسة ىدفت إىل تعّرف واقع استخدام معلمات اللغة العربية ملف 1431) فلمبانوأجرت    
اإلصلاز يف تقوًن تلميذات الصف السادس االبتدائي مبدينة مكة ادلكرمة، وأظهرت النتائج أن درجة 

نة مكة استخدام معلمات اللغة العربية ملف اإلصلاز يف تقوًن تلميذات الصف السادس االبتدائي مبدي
 ادلكرمة جاءت متوسطة، وأن صعوابت استخدامهن ملف اإلصلاز كانت بدرجة عالية.

 البحث قد استفاد منها يف اآليت: بعد االطالع على ىذه الدراسات صلد 

بلورة موضوع البحث لدي الباحثني واإلفادة من استخدام ادلنهج ادلناسب، وكذلك اإلفادة من  
إلصلاز للمعلمني وأيضا اقصي واقع استخدام ملف تت البحث عنها يف أهناإلطار النظري. وخيتلف ىذا ا

غري تاطقني  ؛ بينما ىذا البحث خيتص مبعلمي اللغة العربية الذين يدّرسون طالابالناطقني ابلعربية للطالب
 ، ويعملون يف مؤسسات تعليمية هتتم هبذا اجلانب.هبا

 

 إعداد أداة البحث
بحث ىي: استبانة واقع استخدام معلمي معهد تعليم اللغة العربية األداة اليت استخدمت يف ال 

 .ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة دللف اإلصلاز يف تقوًن األداء اللغويّ 
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 اذلدف من إعداد االستبانة 
 دف االستبانة إىل اآليت:هت

 .ت أخرى يف تقوًن األداء اللغويبيان أمهية استخدام ملف اإلصلاز دلتعلمي اللغة العربية الناطقني بلغا .1

معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة تعّرف مدى استخدام معلمي . 2
   .دلتعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرىادلنورة دللف اإلصلاز يف تقوًن األداء اللغوي 

د تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة يف تعّرف ادلعوقات اليت تواجو معلمي معه .3
 تقوًن األداء اللغوي.لاستخدام ملف اإلصلاز 

 

 مصادر إعداد االستبانة 
الدراسات السابقة اليت تناولت استخدام ملفات اإلصلاز ادلراجع العلمية ذات الصلة و دتثلت يف  
 ،ىـ(، ودراسة )بدرية الفرج وأخرايت1428 ،)قحوفه( ودراسة 1431 ،)فلمباندراسة مثل: 
وكلها دلعلمي اللغة العربية للناطقني هبا، ومل يتحصل الباحث على دراسة الستخدام  .ه( وغريىا1427

 ملف اإلصلاز دلعلمي اللغة العربية للناطقني بغريىا.

 

 إعداد االستبانة يف صورهتا األولية: 
 يت: تضمنت االستبانة يف صورهتا األولية ما أي

 مقدمة توضح للمحكمني اذلدف من إعداد االستبانة.  -
 ادلطلوب من احملكمني إبداء الرأي فيو.  -
 كيفية تدوين االستجابة اليت تناسب ورأي احملكم.  -
 ، والتعريف اإلجرائي لألداء اللغوي.التعريف اإلجرائي دللف اإلصلاز -

 وىي: ر ولقد اشتملت االستبانة يف صورهتا األولية على ثالثة زلاو 

 .بيان أمهية استخدام ملف اإلصلاز دلتعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى يف تقوًن األداء اللغوي. 1

دللف اإلصلاز معهد تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة تعّرف مدى استخدام معلمي . 2
   .طقني بلغات أخرىدلتعلمي اللغة العربية النالتقوًن األداء اللغوي 
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تعّرف ادلعوقات اليت تواجو معلمي اللغة العربية يف معهد تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة . 3
 ادلنورة يف استخدام ملف اإلصلاز تقوًن األداء اللغوي.

، ومن احملور الثالث عيةفر  احملور األول ذتان عشرة عبارة فرعية، ومن احملور الثاين سبع عشرة عبارة انبثق من
 . أربع عشرة عبارة فرعية

 

 االستبانة يف صورهتا األولية على احملكمني

عرضت االستبانة على رلموعة من احملكمني متخصصني يف رلال علم اللغة التطبيقي وادلناىج  
راء التعديالت وذلك لالستشاد برأيهم عند إعداد الستبانة يف صورهتا النهائية وهبدف إج وطرائق التدريس

قة الدّ كذلك ، و عبارات، والدقة العلمية للللمحاورالفرعية  العباراتادلناسبة وفق ما يرونو من حيث مالءمة 
واجلدول التايل يبني  مل ترد ابالستبانة. عباراتا من كما طلب منهم إضافة ما يرونو مناسبً ،  اللغوية ذلا

 اإلحصاءات الوصفية لبياتات احملكني

 (1جدول رقم )
 :احملكمنييبني اإلحصاءات الوصفية لبياتات 

 االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب منيكعدد احمل 

 0.00 1 36 جهة العمل

 1.488 2.88 36 العلمية الدرجة

 3.249 5.88 36 العلمي التخصص

 731. 1.75 36 اخلربة سنوات

ستجيبني وكان حجم العينة ستة اجلدول أعاله يبني للباحث اإلحصاءات الوصفية لبياتات ادل 
وثالثون مستبيًنا مع عدم وجود قيم مفقودة وصلد أن ادلتوسط احلسايب جلهة العمل كانت قيمتو )واحد 

وىذا يدل على عدم وجود أي فروق معنوية بني ادلستجيبني تعزى  0.00صحيح( اضلرافا معياراي قيمتو 
ن إىل جهة عمل واحدة وىي معهد تعليم اللغة العربية دلتغري جهة العمل. وأن وجود كل ادلستجيبني يتبعو 
 لغري الناطقني هبا ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة.

ابضلراف معياري قيمتو  2.89كما صلد أن ادلتوسط احلسايب لدرجة ادلستجيبني العلمية كانت قيمتو  
 اختالف ادلستجيبني يف الدرجة العلمية.   علىشلا يدل ذلك 1.49
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ابضلراف  5.89وصلد أيضا أن ادلتوسط احلسايب للتخصص العلمي للمستجيبني كانت قيمتو  
اختالف ادلستجيبني يف التخصص العلمي، ويظهر لنا اختالفا  علىشلا يدل ذلك  3.25قيمتو معياري 

   73ابضلراف معياري قيمتو . 1.75طفيفا يف متغري سنوات اخلربة حيث كان متوسطو 

 (2جدول رقم )
 الدرجة العلمية للمحكمني ضح التكرارات النسب ادلئوية الدرجة العلمية:يو 

 النسبة ادلئوية العدد أعضاء ىيئة التدريس

 

 27.8 10 مدرس

 5.6 2 تدريس مساعد

 36.1 13 زلاضر

 16.7 6 مساعد ستاذأ

 8.3 3 مشارك ستاذأ

 5.6 2 دكتور ستاذأ

 100.0 36 اجملموع

اجلدول والشكل أعاله يبينان أن عدد األساتذة ادلستجيبني بدرجة مدرس كان عددىم عشرة بنسبة  
وعدد األساتذة بدرجة  ،5.6، وعدد األساتذة بدرجة مساعد تدريس كان عددىم اثنان بنسبة 27.8

وعدد األساتذة بدرجة أستاذ مساعد كان عددىم ستة  ،36.1زلاضر كان عددىم ثالثة عشر بنسبة 
وعدد األساتذة  ،8.3وعدد األساتذة بدرجة أستاذ مشارك كان عددىم ثالثة بنسبة  ،16.7نسبة ب

والشكل يوضح لنا فرقا معنواي قواي جدا من تاحية  ،5.6بدرجة أستاذ دكتور كان عددىم اثنان بنسبة 
 للمحكمنيالدرجة العلمية 

 

 إعداد الصورة النهائية لالستبانة: 
، قام الباحث إبعداد اللغوية والعلمية والتنظيمية ليت أشار إليها احملكمونبعد إجراء التعديالت ا 

استبانة استخدام معلمي معهد تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة دللف اإلصلاز يف تقوًن 
عية، ومن احملور الثاين انبثق من احملور األول تسع عشرة عبارة بداًل من ذتان عشرة عبارة فر  .األداء اللغويّ 
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ذتان عشرة عبارة بداًل من سبع عشرة عبارة فرعية، ومن احملور الثالث إحدى عشرة عبارة فرعية بداًل من 
 أربع عشرة عبارة فرعية.

 

 :اإلجابة عن السؤال األول
مدى أمهية استخدام معلمي اللغة العربية  نصو: ماجييب عن السؤال األول الذي اجلدول التايل  

 ؟لناطقني بغريىا ملف اإلصلاز يف تقوًن األداء اللغويل
 (3جدول رقم )

للتعرف على أمهية يوضح التكرارات والنسب ادلئوية وادلتوسط العام للبياتات ومتوسط مقياس ليكرت 
 .استخدام معلمي معهد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا دللف اإلصلاز يف تقوًن األداء اللغوي

عبـــــــارةال االجتاه  كبرية جدا كبرية كبرية اىل حد ما 

انت
لبيا

ط ا
وس

 مت

رت
ليك

س 
مقيا

 

كرار
 الت

سبة
 الن

كرار
 الت

سبة
 الن

كرار
 الت

سبة
 الن

يؤدي اىل حتقيق أىداف تعليم اللغة العربية  كبرية جدا
 .يف ادلعهد

3 8.3 12 33.3 21 53.3 2.50 2 

يقيس مسار تقدم اكتساب الطالب  كبرية جدا
 .ارات اللغة العربية مع مرور الوقتمه

2 5.6 12 33.3 22 6.1 2.55 2 

 2 2.33 44.4 16 44.4 16 11.4 4 .يزيد من الدافعية ضلو تعلم اللغة العربية كبرية

 2 2.63 66.7 24 30.6 11 2.8 1 .ينمي القدرة على التعلم الذايت كبرية جدا

 2 2.36 52.8 19 30.6 11 16.7 6 .ينمي القدرة على اإلبداع اللغوي كبرية جدا

يؤدي اىل تعزيز ثقة الطالب بنفسو أثناء  كبرية جدا
 .تعلم اللغة العربية

5 13.9 10 27.8 21 58.3 2.44 2 

حيفز الطالب على البحث عن ادلعرفة  كبرية جدا
واالستفادة من مصادر التعلم لتحقيق األداء 

 .اللغوي اجليد
2 5.6 11 30.6 23 33.9 2.58 2 

يساعد على تطوير طرق وأساليب تدريس  كبرية جدا
 .اللغة العربية وتنويعها

3 8.3 14 38.9 19 52.8 2.44 2 

يساعد على حتديد مستوى أداء الطالب  كبرية جدا
 .دلهارات اللغة العربية

3 8.3 14 38.9 19 52.8 2.44 2 
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أمهية استخدام وادلتوسطات للمحور األول ) اجلدول أعاله يبني للباحث التكرارات والنسب ادلئوية 
( حيث كانت قيمة أعلى معلمي اللغة العربية للناطقني بغريىا ملف اإلجناز يف تقومي األداء اللغوي

( للعبارة )ينمي القدرة على التعلم الذايت( كان اجتاىها كبرية 2.64متوسط لكل عبارات ىذا احملور ىي )
ا أن رتيع عبارات ىذا احملور من تاحية أمهية ملف االصلاز كانت يف ويستنتج الباحث من كل ىذ ؛جدا 

 كبرية جدا.  إطار كبرية و

 للمحكمني( أي أن االجتاه العام 2.53وادلتوسط العام لكل عبارات احملور صلد أن قيمتو كانت ) 
ارنة ىذا كانت أمهيتو كبرية جدا. وعند مق  للمحكمنيضلو التعرف على أمهية استخدام ملف االصلاز 

يؤدي اىل تنمية أساليب التفكري العلمي  كبرية
 .علم اللغة العربيةلدى الطالب أثناء ت

9 25.0 10 27.8 17 47.2 2.22 2 

يؤدي اىل زايدة تفاعل الطالب داخل  كبرية جدا
 .الصف أثناء تعلم اللغة العربية

6 16.7 9 25.0 21 58.3 2.41 2 

يشجع الطالب على حتمل ادلسؤولية أثناء  كبرية جدا
 .تعلم اللغة العربية

2 5.6 10 27.8 24 66.7 2.61 2 

يقلل من القلق الذي يصاحب الطالب  كبرية
أثناء اختبارات مهارات اللغة العربية 

 .وثقافتها
7 19.4 12 33.3 17 47.2 2.27 2 

يساعد على التعرف على القدرات اللغوية  كبرية جدا
 .ادلميزة للطالب

3 8.3 12 33.3 21 58.1 2.50 2 

يساعد على تنمية العناصر اللغوية لدى  كبرية جدا
 .الطالب

2 5.6 17 47.2 17 47.2 2.41 2 

يساعد على تنمية مهارة االستماع لدى  كبرية
 .الطالب

6 16.7 15 41.7 15 41.7 2.25 2 

يساعد على تنمية مهارة الكالم لدى  كبرية
 .الطالب

7 19.4 15 41.7 14 38.9 2.19 2 

يساعد على تنمية مهارة القراءة لدى  كبرية جدا
 .الطالب

2 5.6 11 30.6 23 63.9 2.58 2 

يساعد على تنمية مهارة الكتابة لدى  كبرية جدا
 .الطالب

3 8.3 10 27.8 23 63.9 2.55 2 

كبرية 
 جدا

التعرف على  حنو للمحكمنياالجتاه العام 
 .امهية استخدام ملف االجناز

76 11.3 232 34.4 366 54.3 2.53 2 
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أيخذ اجتاه احملايدة صلده أكرب من  ( الذي2ادلتوسط مع متوسط مقياس ليكرت لثالثي الذي كانت قيمتو )
ضلو التعرف على أمهية  للمحكمنيوىذا يثبت للباحث أن االجتاه العام  ،قيمة متوسط مقياس ليكرت

  .استخدام ملف االصلاز كان إجيابيا

 :الثايناإلجابة عن السؤال 
دول التايل جييب عن السؤال الثاين الذي نصو: ما مدى استخدام معلمي اللغة العربية للناطقني واجل 

 بغريىا دللف اإلصلاز لتقوًن األداء اللغوي؟
 (4جدول رقم )

مدى للتعرف على يوضح التكرارات والنسب ادلئوية وادلتوسط العام للبياتات ومتوسط مقياس ليكرت 
 .ة للناطقني بغريىا دللف اإلصلاز لتقوًن األداء اللغوياستخدام معلمي اللغة العربي

جتاه
اال

 

 كبرية جدا كبرية متوسطة ضعيفة منعدمة العبـــــــارة

انت
لبيا

ط ل
وس

ادلت
 

رت
ليك

س 
مقيا

 

كرار
 الت

سبة
 الن

كرار
 الت

سبة
 الن

كرار
 الت

سبة
 الن

كرار
 الت

سبة
 الن

كرار
 الت

سبة
 الن

سطة
متو

 

 أساعد الطالب على وضع معايري
خاصة لبناء ملف اإلصلاز حبيث 

تناسب عناصر اللغة العربية 
 .ومهاراهتا

9 25.0 9 25.0 6 16.7 6 16.7 6 16.7 2.75 3 

سطة
متو

 

أساعد الطالب على وضع معايري 
خاصة لبناء ملف اإلصلاز حبيث 

 .تناسب ثقافة اللغة العربية
10 27.8 8 22.2 5 13.9 5 13.9 8 22.2 2.80 3 

سطة
متو

 
ن الطالب وضع خطوات أطلب م

 3 2.77 22.2 8 16.7 6 13.9 5 11.4 4 36.3 13 .بناء ملف اإلصلاز ومكوتاتو

سطة
متو

 

أحدد أىداف استخدام ملف 
اإلصلاز يف تقوًن األداء اللغوي 

 .للطالب قبل استخدامو
11 30.6 4 11.1 3 8.3 10 27.8 8 22.2 3.00 3 

سطة
متو

 

أساعد الطالب على تنظيم وتبويب 
اإلصلاز حبيث يناسب زلتوى  ملف

 .عناصر اللغة العربية ومهاراهتا
9 25.0 4 11.1 10 27.8 4 11.1 9 25.0 3.00 3 
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سطة
متو

 

أشري إىل الطالب بتقسيم ملف 
اإلصلاز حسب ادلهارات اللغوية ادلراد 

 قياس أداء الطالب فيها.
11 30.6 5 13.9 4 11.1 8 22.2 8 22.2 2.91 3 

سطة
متو

 

ول ملف اإلصلاز أحرص على مش
سلتلف رلاالت التعلم )مهارات؛ 

 .معارف؛ اجتاىات(
9 25.0 5 13.9 8 22.2 6 16.7 8 22.2 2.97 3 

سطة
متو

 

أشارك الطالب يف اختيار احملتوى 
 3 2.88 19.4 7 19.4 7 19.4 7 13.9 5 27.8 10 .اللغوي دللف اإلصلازات

سطة
متو

 

أشرح للطالب طريقة استخدام 
تقوًن األداء اللغوي  ملف اإلصلاز يف
 .قبل استخدامو

9 25.0 8 22.2 4 11.1 6 16.7 9 25.0 2.94 3 

سطة
متو

 

أكلف الطالب بعمل ملف اصلاز 
 3 2.97 22.2 8 19.4 7 16.7 6 16.7 6 25.0 9 .خاص حيدد مستوى ادائهم اللغوي

سطة
متو

 

أشرف على تنفيذ الطالب ملف 
اإلصلاز تنفيذا صحيحا حيقق اذلدف 

 .د منوادلنشو 
9 25.0 6 16.7 5 13.9 6 16.9 10 27.8 3.05 3 

سطة
متو

 

أعمل على رفع وعي الطالب ضلو 
استخدام ملف اإلصلاز يف اكتساب 

 .مهارات اللغة العربية وعناصرىا
9 25.0 6 16.7 7 19.4 6 16.7 8 22.2 2.94 3 

سطة
متو

 

أؤكد على اإلخراج الفين ادلناسب 
 3 2.83 19.4 7 13.9 5 25.0 9 13.7 5 27.8 10 .دللف اإلصلاز

سطة
متو

 
أستخدم ملف اإلصلاز يف تقوًن أداء 

 3 3.08 22.2 8 25.0 9 16.7 6 11.1 4 25.0 9 .الطالب اللغوي

سطة
متو

 

أضع درجات زلددة لألعمال 
 3 3.13 19.4 7 30.6 11 16.7 6 11.1 4 22.2 8 .يف ملف اإلصلاز ادلضمنة

سطة
متو

 

ع أعمال أستخدم ملف اإلصلاز جلم
وإنتاج الطالب يف مهارات اللغة 

 .العربية وعناصرىا
10 27.8 7 19.4 4 11.1 8 22.2 7 19.4 2.86 3 
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ما مدى دول أعاله يبني للباحث التكرارات والنسب ادلئوية وادلتوسطات للمحور الثاين )اجل 
( حيث كانت قيمة استخدام معلمي اللغة العربية للناطقني بغريىا دللف اإلجناز لتقومي األداء اللغوي

از يف ( للعبارتني )أحدد أىداف استخدام ملف اإلصل3.000أعلى متوسط لكل عبارات ىذا احملور ىي )
أساعد الطالب على تنظيم وتبويب ملف اإلصلاز حبيث  تقوًن األداء اللغوي للطالب قبل استخدامو،

يستخدمون  احملكمنييناسب زلتوى عناصر اللغة العربية ومهاراهتا( حيث كان اجتاىهما متوسطة أي أن 
امو للطالب بدرجة متوسطة، ملف االصلاز لتقوًن األداء اللغوي، وأهنم يقّومون األداء اللغوي قبل استخد

 ،وأيضا يساعدون الطالب على تنظيم وتبويب ملف اإلصلاز حبيث يناسب زلتوى عناصر اللغة العربية
( للعبارة )أستخدم 2.69ومهاراهتا بدرجة متوسطة، وقيمة أدىن متوسط لكل عبارات ىذا احملور ىي )

ويستنتج الباحث  .وكان اجتاىها متوسطة(، عربيةملف اإلصلاز جلمع أعمال وإنتاج الطالب يف ثقافة اللغة ال
من كل ىذا أن رتيع عبارات ىذا احملور من تاحية مدى استخدام معلمي اللغة العربية للناطقني بغريىا 

 دللف اإلصلاز كانت يف إطار أهنا متوسطة فقط. 

 للمحكمنيعام ( أي أن االجتاه ال2.85وادلتوسط العام لكل عبارات احملور صلد أن قيمتو كانت ) 
ضلو التعرف على مدي استخدام ادلعلمني دللف االصلاز كانت أمهيتو متوسطة وعند مقارنة ىذا ادلتوسط مع 

أيخذ اجتاه احملايدة صلده يكاد يساوي قيمة  ( الذي3الذي كانت قيمتو ) ليكرت اخلماسيمتوسط مقياس 
 ذا احملور تتسم بضعف اإلجيابية.شلا يدعم قول الباحث أن رتيع اجتاىات ى ؛متوسط مقياس ليكرت

 

 

 

سطة
متو

 

أستخدم ملف اإلصلاز جلمع أعمال 
وإنتاج الطالب يف ثقافة اللغة 

 .العربية
12 33.3 7 19.4 4 11.1 6 16.7 7 19.4 2.69 3 

سطة
متو

 

أستفيد من التغذية الراجعة بعد 
استخدام ملف اإلصلاز لتنمية 
احملصول اللغوي لدى الطالب 

 .وحتسني األداء الدراسي

9 25.0 7 19.4 5 13.9 7 19.4 8 22.2 2.94 3 

سطة
متو

 

 حنو للمحكمنياالجتاه العام 
التعرف على مدي استخدام 

 .ادلعلمني دللف االجناز
176 27.2 104 16.0 104 16.0 123 19.0 141 21.8 2.85 3 
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 السؤال الثالث:اإلجابة عن 
اجلدول التايل جييب عن السؤال الثالث الذي نصو: ما ادلعوقات اليت حتول دون استخدام معلمي  

  ؟معهد تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة دللف اإلصلاز لتقوًن األداء اللغوي

 (5جدول رقم )
للتعرف على ادلعوقات وضح التكرارات والنسب ادلئوية وادلتوسط العام للبياتات ومتوسط مقياس ليكرت ي

اليت حتول دون استخدام معلمي معهد تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة دللف اإلصلاز 
 .لتقوًن األداء اللغوي

جتاه
اال

 

ال متثل  العبـــــــارة
لةقلي صعوبة  كبرية جدا كبرية متوسطة 

انت
لبيا

ط ل
وس

ادلت
رت 

ليك
س 

مقيا
كرار 

 الت

سبة
 الن

كرار
 الت

سبة
 الن

كرار
 الت

سبة
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كرار
 الت

سبة
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كرار
 الت

سبة
 الن

برية
ك

 

قلة إدراك الطالب وضعف وعيهم أبمهية 
ملف اإلصلاز يف اكتساب عناصر اللغة 

 .العربية ومهاراهتا
5 13.9 2 5.6 7 19.4 7 19.4 15 40.7 3.69 3 

برية
ك

 

كثرة األعباء اإلدارية ادللقاة على معلم 
 17 19.4 7 19.4 7 8.3 3 5.6 2 .اللغة العربية

47.1

2 
3.94 3 

برية
ك

 

عدم اقتناع معلمي اللغة العربية جبدوى 
 3 3.83 41.7 15 19.4 7 27.8 10 2.8 1 8.3 3 .تطبيق ملف اإلصلاز

برية
ك

 

بية كثرة نصاب معلم اللغة العر 
 .التدريسي

2 5.6 3 8.3 5 13.9 9 25.0 17 47.2 4.00 3 

جدا
رية 

كب
 

عدم تدريب معلم اللغة العربية على 
 3 4.43 63.9 23 27.8 10 19.4 7 2.8 1 2.8 1 .تصميم تطبيق ملف اإلصلاز

برية
ك

 

عدم وضوح إرشادات بناء ملف اإلصلاز 
 .معلم اللغة العربية وتوجيهاتو لدى

3 8.3 1 2.8 5 13.9 11 30.6 16 44.4 4.00 3 

برية
ك

 

صعوبة تنفيذ ملف اإلصلاز وفقا للخطة 
 .الزمنية ادلقررة لتعليم اللغة العربية

3 8.4 5 13.9 6 16.7 9 25.0 13 36.1 3.66 3 

جدا
رية 

كب
 

كثرة أعداد الطالب يف الصف 
 3 4.33 47.2 17 22.2 8 5.6 2 0.0 0 8.3 3 .الدراسي
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ت اليت ادلعوقااجلدول أعاله يبني للباحث التكرارات والنسب ادلئوية وادلتوسطات للمحور الثالث ) 
حتول دون استخدام معلمي معهد تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة دللف اإلجناز 

( للعبارة. 4.44( حيث كانت قيمة أعلى متوسط لكل عبارات ىذا احملور ىي )لتقومي األداء اللغوي
أي أن  (كبرية جدا)ان اجتاىها )عدم تدريب معلم اللغة العربية على تصميم تطبيق ملف اإلصلاز( حيث ك

يواجهون مشكلة عدم تدريب معلم اللغة العربية على تصميم تطبيق ملف اإلصلاز بدرجة كبرية  احملكمني
( للعبارة )عدم كفاية زلتوايت وبنود ملف 3.44جدا وقيمة أدىن متوسط لكل عبارات ىذا احملور ىي )

. ويستنتج الباحث من كل ىذا أن (كبرية )كان اجتاىها و  ،(اإلصلاز لتقوًن جوانب األداء اللغوي للطالب
رتيع عبارات ىذا احملور من تاحية ادلعوقات اليت حتول دون استخدام معلمي معهد تعليم اللغة العربية دللف 

 اإلصلاز لتقوًن األداء اللغوي كانت يف إطار أهنا كبرية وكبرية جدا. 

ضلو  للمحكمني( أي أن االجتاه العام 3.6قيمتو كانت )وادلتوسط العام لكل عبارات احملور صلد أن  
التعرف على معوقات ملف االصلاز تعوقو مشاكل بدرجة كبرية وعند مقارنة ىذا ادلتوسط مع متوسط 

( الذي أيخذ اجتاه احملايدة صلده أكرب من قيمة متوسط 3مقياس ليكرت اخلماسي الذي كانت قيمتو )
ث أن رتيع اجتاىات ىذا احملور تتسم بوجود مشاكل تعوق استخدام مقياس ليكرت شلا يدعم قول الباح

 ادلنورة.مبعهد تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة  ملف االصلاز

 وفيما يلي اجلدول يوضح ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري للمحاور الرئيسة لالستبانة: 

 (6جدول رقم )
 ضلرافات ادلعيارية للمحاور الرئيسة يف االستبانة:يوضح األوساط ادلرجحة واال

برية
ك

 

عناصر اللغة العربية قصر زمن تقوًن 
 .ومهاراهتا

3 8.3 0 0.0 10 27.8 11 30.6 12 33.3 3.80 3 

برية
ك

 

عدم مناسبة البنود اليت حيتويها ملف 
 3 3.50 33.3 12 25.0 9 27.8 10 2.8 1 16.7 6 .اإلصلاز لتقوًن األداء اللغوي للطالب

برية
ك

 

عدم كفاية زلتوايت وبنود ملف اإلصلاز 
 3 3.44 27.8 10 27.8 10 13.9 5 5.6 2 19.4 7 .اء اللغوي للطالبلتقوًن جوانب األد

برية
ك

 

حنو التعرف  للمحكمنياالجتاه العام 
 على معوقات ملف االجناز.

38 9.6 19 4.8 74 18.7 98 24.7 167 42.2 3.6 3 

 االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العدد احملاور الرئيسة لالستبانة

 584. 2.52 36 االصلاز ملف استخدام مهيةأ
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اجلدول أعاله يبني لنا حجم العينة وادلتوسطات احلسابية ادلرجحة واالضلرافات ادلعيارية للمحاور  
وجود قيم الرئيسية يف االستبانة وظهر لنا حجم العينة ابلرقم ستة وثالثني لكافة العبارات شلا يدل على عدم 

 مفقودة للعبارات. 

 للمحور 2.53 وتظهر لنا قيم ادلتوسطات احلسابية ادلرجحة واليت كانت قيمة أقل متوسط فيها ىي 
اليت دتثل احملور  3.6)أمهية استخدام ملف االصلاز( وكانت أعلى قيمة للمتوسط احلسايب ادلرجح ىي 

از( ويعين ذلك على الرغم من ادلشاكل اليت سوف )ادلعوقات اليت حتول دون استخدام ادلعلمني دللف اإلصل
 تواجههم عند استخدام ملف االصلاز إال أهنم على وعي اتم أبمهية استخدام ملف االصلاز. 

وىذا  1.4. وأعلى قيمة لو ىي 58وأيضا تظهر لنا قيم االضلراف ادلعياري وكانت أقل قيمة لو ىي  
ية لكافة زلاور االستبانة الرئيسية شلا يلزمنا القول أن اإلجاابت على  الفرق يعترب بسيطا بني االضلرافات ادلعيار 

 كافة احملاور كانت اجيابية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.27 3.12 36 اإلصلاز ملف واستخدام دلعوقات العام االجتاه

 1.22 3.59 36 اإلصلاز فدلل ادلعلمني استخدام دون حتول اليت ادلعوقات

 1.40 2.84 36 االصلاز دللف ادلعلمني استخدام مدى
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 اخلامتة
استخدام ملف اإلصلاز لدى معلمي اللغة العربية يف معهد تعليم اللغة العربية لغري البحث أمهية  تناول 

إىل تعّرف  ، كما ىدفللطالب األداء اللغوي الناطقني هبا ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة يف تقوًن
استخدام معلمي اللغة العربية دللف اإلصلاز يف تقوًن األداء اللغوي دلتعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات 
أخرى، وكذلك إىل تعّرف ادلعوقات اليت تواجو معلمي اللغة العربية يف معهد تعليم اللغة العربية ابجلامعة 

 .ينة ادلنورة الستخدام ملف اإلصلاز تقوًن األداء اللغوياإلسالمية ابدلد

وعلى ضوء ىذه النتائج خلص إىل عدة توصيات يرى الباحث أهنا  نتائج،وتوصل البحث إىل عدة  
إدارة ، وذلك تفيد للناطقني بلغات أخرى تعليم اللغة العربيةتفيد ادلعلمني، وواضعي ومصممي مقررات 

 . وأخريًا جاءت ادلقتحات على ضوء توصيات البحث مكملة لو.فيومسؤويل اجلودة ادلعهد و 

 

 نتائج البحث
معظم عبارات زلور أمهية استخدام معلمي اللغة العربية للناطقني بغريىا ملف اإلصلاز يف تقوًن األداء  .1

 جدا.  وكبريةاللغوي كانت بني كبرية 

م ملف االصلاز كان إجيابيا ومن ادلالحظ ضلو التعرف على أمهية استخدا للمحكمنيحيث االجتاه العام 
مع عدم وجود اجتاه   (كبرية وكبرية جدا)ضلو االجتاه العام كان اجتاىها  احملكمنيأيضا أن رتيع اجتاىات 

 كبرية إىل حد ما شلا يدعم قول الباحث أن رتيع اجتاىات ىذا احملور تتسم ابإلجيابية.

اللغة العربية للناطقني بغريىا دللف اإلصلاز لتقوًن األداء رتيع عبارات زلور ما مدى استخدام معلمي  .2
 اللغوي كانت يف إطار أهنا متوسطة فقط. 

ضلو  للمحكمني( أي أن االجتاه العام 2.85وادلتوسط العام لكل عبارات احملور صلد أن قيمتو كانت )
ىذا ادلتوسط مع متوسط  مدي استخدام ادلعلمني دللف االصلاز كانت أمهيتو متوسطة وعند مقارنة تعّرف

(  والذي أيخذ اجتاه احملايدة صلده يكاد يساوي قيمة 3مقياس ليكرت  اخلماسي الذي كانت قيمتو )
 شلا يدعم قول الباحث أن رتيع اجتاىات ىذا احملور تتسم بضعف اإلجيابية.، متوسط مقياس ليكرت

عهد تعليم اللغة العربية دللف اإلصلاز رتيع عبارات زلور ادلعوقات اليت حتول دون استخدام معلمي م .3
 لتقوًن األداء اللغوي كانت بني كبرية وكبرية جدا. 

 تعّرفضلو  للمحكمني( أي أن االجتاه العام 3.6وادلتوسط العام لكل عبارات احملور صلد أن قيمتو كانت )
ط مقياس ليكرت  معوقات ملف االصلاز تعوقو مشاكل بدرجة كبرية وعند مقارنة ىذا ادلتوسط مع متوس
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(  والذي أيخذ اجتاه احملايدة صلده أكرب من قيمة متوسط مقياس ليكرت شلا 3اخلماسي الذي كانت قيمتو )
رتيع اجتاىات ىذا احملور تتسم بوجود مشاكل تعوق استخدام ملف االصلاز مبعهد  نّ أيدعم قول الباحث 

 ة.تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنور 

 

 التوصيات
 يف ضوء النتائج البحث السابقة ديكن تقدًن التوصيات اآلتية:

للناطقني بغريىا مبا حيقق جودة استخدام  العربية ومهاراهتاربط أىداف وزلتوى مقررات عناصر اللغة . 1
 ملف اإلصلاز لتقوًن األداء اللغوي للطالب.

معهد تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة  اعتماد ملف اإلصلاز يف تقوًن األداء اللغوي لطالب. 2
 ادلنورة.

عقد دورات تدريبية وورش عملية دلعلمي ادلعهد متعلقة مبهارات استخدام ملف اإلصلاز يف تقوًن األداء . 3
 اللغوي لطالب معهد تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة.

 للطالب.لتقوًن األداء اللغوي  علمية لكيفية تقوًن ملف اإلصلازوضع معايري واضحة و . 4

إصدار دليل علمي إرشادي يتضمن كيفية استخدام ملف اإلصلاز لتقوًن األداء اللغوي للطالب من قبل . 5
 وكالة اجلودة مبعهد تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة.

 

 ادلقرتحات
 :ةاآلتيإجراء الدراسات التوصيات السابقة يقتح الباحث يف ضوء النتائج و 

فاعلية استخدام ملف اإلصلاز يف تنمية عناصر اللغة العربية ومهاراهتا لدى طالب معهد تعليم اللغة . 1
 العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة.

ب معهد تعليم اللغة العربية ابجلامعة فاعلية استخدام ملف اإلصلاز يف تنمية الثقافة اإلسالمية لدى طال. 2
 اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة.

على استخدام  برتامج تدرييب متميز دلعلمي معهد تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية ابدلدينة ادلنورة. 3
 أساليب التقوًن البديل.
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