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اهلوينة اللغوينةو ومسنتوى االسنتثمار اللغنويو والسنعي إىل تق ني إىل الكشف عنن ببيعنة احلالية الدراسة  تهدف
أشنكا  اجملتمعنات املتخيلنة لندى متعلمنات اللغنة العربينة لغنة ثانينة ل معهند تعلنيم اللغنة العربينة للنابقنات بغ هنا  امعنة 

 األم ة نورة بنت عبدالرمحن بالرياض.

املنننها امليجننيا وهننو املنننها الننهلي همنن  بنن  املنه نن  ولتحقيننه هننهلا اهلنندل مننن الدراسننةا اسننتخدمت البا ثننة 
من  ( متعلمة للغة العربية يدرسن مبعهد تعليم اللغة العربية  امعة األم ة نورةو40) الكمي والكيفيو وتكّونت العينة من

سننتخدمت لله ننرة. وا1439/ 1438خننال  الف نند الدراسنني الثننال للعننام ا ننامعي  املسننتويات الثننال والثالننا والرابنن 
ومت التحقه من صندهها  وبالرجوع إىل م ادر خمتلفةههله األدوات . وصممت لدراسةالبا ثة االستبانة واملقابلة أدوات ل

  املناسبة.والنوعية استخدام العديد من األساليب اإل  ائية وثباهتاو من خال  

 عن ما يلي: ستبانةوأسفرت نتائج اال

ننن  العنننام-1 ملسنننتوى االسنننتثمار اللغنننوي لننندى متعلمنننات اللغنننة العربينننة لغنننة ثانينننة بلننن   أظهنننرت النتنننائا أس املتوسا
( وهني الفئنة النش تشن  20و4إىل  41و3(و وهو متوسا  يق  ل الفئة الرابعة من فئات املقينا  امماسني )منن 3.82)

 .إىل خيار املوافقة

(و 50و3لغننة العربينة لغنة ثانينة بلنن  )وضنحت النتنائا املتوسان  العنام لطبيعننة اهلوينة اللغوينة لندى متعلمنات ال -2
( وهني الفئنة النش تشن  إىل خينار 20و4إىل  41و3وهو متوسا  يقن  ل الفئنة الرابعنة منن فئنات املقينا  امماسني )منن 

 .املوافقة

( وهنو  متوسان  يقن  ل 02و4بل  املتوسان  العنام لطبيعنة الت نورات والتوهعنات هبند الوصنو  إىل السنعودية )-3
 .( وهي الفئة الش تش  إىل خيار املوافقة20و4إىل  41و3الرابعة من فئات املقيا  امماسي )من الفئة 

( وهنو متوسان  يقن  61و3بل  املتوسا  العام حملور ببيعة الت نورات والتوهعنات بعند الوصنو  إىل السنعودية )-4
 .لفئة الش تش  إىل خيار املوافقة( وهي ا20و4إىل  41و3ل الفئة الرابعة من فئات املقيا  امماسي  )من 

موافقنة ل كثن  منن األ يناس لنتنائا االسنتبانة وماكندة هلناو خاصنة فيمنا يتعل نه في حين جاءت نتائج المقابلـة: 
بتنثث  تعلننم اللغننة العربينة علننب الثقننة بنالنفوو وبننناء اهلويننة ا ديندةو كمننا جنناءت نتنائا املقابلننة شننار ة ومعرّفنة لكثنن  مننن 

 كثهدال دراسة اللغةو والنشابات الش تقوم هبا املتعلمةو ومعاملة اجملتم  السعودي والعريب هلن و وغ ها.  العبارات
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 This study aims to reveal the nature of the linguistic identity, the levelـــــ

of language investment, and seek to explore the forms of imagined  

communities among learners of Arabic as a second language at the 

institute for teaching Arabic language for non Arab speakers at Princess 

Nora bint Abdulrahman University in Riyadh city. 

To achieve this objective , the researcher used a mixed method, 

which combines the quantitative and qualitative approaches, the study 

sample consisted of (40) Arabic language learners studying at the 

Institute of Arabic language teaching at Princess Noura University, 

during the second semester of the university year of 1438/1439 H. The 

researcher used a questionnaire and the interview tools as tools. A 

questionnaire tool was designed with reference to different sources and it 

was validated and confirmed by using many appropriate statistical 

methods. 

The results of the research resulted in the following: 

1. The results showed that the overall average of the axis of the 

language investment level among Arabic language learners as a second 

language was (3.82), an average that falls under the fourth category of a 

five category scale (from 3.41 to 4.20), which refers to an agreement 

option. 

2.  The results showed that the overall average of the axis of the 

nature of language identity among learners of Arabic as a second 

language was (3.50), an average that falls under the fourth category of a 

five category scale (from 3.41 to  4.20), which refers to an agreement 

option. 



3. The overall average of the nature of perceptions and expectations 

was (4.02) prior to arrival in Saudi Arabia, an average that falls under the 

fourth category of a five category scale (from 3.41 to  4.20) which refers 

to an agreement option. 

4. The overall average of the nature of perceptions and expectations 

was (3.61) after arrival in Saudi Arabia, an average that falls under the 

fourth category of a five category scale (from 3.41 to  4.20) which refers 

to an agreement option. 

The findings of the interview were often agreement and 

confirmation to the results of the questionnaire, particularly in term of the 

impact of the language learner’s participation in learning activities on 

language proficiency and the changes that occur on the self-identity level. 

Thus, these changes contribute to creating a new identity characterized by 

continual change and generation based on the surrounding social 

contexts. The results of the interview explained and illustrated many of 

the statements of the questionnaire, such as the impact of marginalization, 

lack of participation and integration with the society, and the extent of 

adaptation to Arab societies and their constraints. 
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