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ا  اللغة املؤسوووووسوووووا  لد  معلمهدفت الدراسوووووة ا الية كش الك ووووو  عن  بيعة هوية املهنية شا بيها ال ووووو صوووووي و      

 الوووووووووووووووووووعوووووووووووووووووووربووووووووووووووووووويوووووووووووووووووووة لوووووووووووووووووووغوووووووووووووووووووة   ووووووووووووووووووويوووووووووووووووووووة   موووووووووووووووووووعووووووووووووووووووواهووووووووووووووووووود جووووووووووووووووووواموووووووووووووووووووعوووووووووووووووووووا  الووووووووووووووووووور    
العناصر مي ج بني العناصر الكمية و ولتحقيق هذا اهلدف من الدراسة، است دمت الباحثة املنهج امل جي، وهو منهج      

تهاًء خمتلفة بدًءا بدرجة البكالوريوس وا حيملن مؤهال  للغة العربية لغة   ية معلمة  (44  وتكو ت العينة من )النوعية
للغوووة العربيوووة وهم: معهووود تعليم ا معووواهووود تعليم اللغوووة العربيوووة   جوووامعوووا  الر   ، والال  يعملن  بووودرجوووة الووودكتوراه

للنا قا  بغريها   جامعة األمرية  ورة بنت عبد الرمحن، ومعهد اللغو     جامعة امللك سووووووووووووووعود، ومعهد تعليم اللغة 
للهجرة   1439/1440لعربية للنا قني بغريها   جامعة اإلمام حممد بن سوووووووووعود اإلسوووووووووالمية،  ال  العام الدراسوووووووووي ا

واست دمت الباحثة االستبا ة واملقابلة أدوا  للدراسة، وصممت هذه األدوا  ابلرجوع كش مصادر خمتلفة، ومت التحقق 
 ليب الكمية والنوعية املناسبة من صدقها وثباهتا، من  ال  است دام العديد من األسا

 : أسفرت نتائج االستبانة عما يلي
 وهو( 3.83)أظهر  النتائج أ  املتوسط العام ملستو  اهلوية ال  صية لد  معلما  اللغة العربية لغة   ية بلغ -1

 املوافقة  يار كش ت ري اليت الفئة وهي( 4.20 كش 3.41 من) اخلماسي املقياس فئا  من الرابعة الفئة   يقع متوسط
 ( مطابق)

 الفئة   يقع متوسط وهو( 4.27)بلغ املتوسط العام ملستو  اهلوية املؤسساتية لد  معلما  اللغة العربية لغة   ية -2
  (ب دة مطابق) املوافقة  يار كش ت ري اليت الفئة وهي( 5.00 كش 4.21 من) اخلماسي املقياس فئا  من اخلامسة

( وهو متوسط 4.05)وضحت النتائج أ  املتوسط العام لطبيعة اهلوية املهنية لد  معلما  اللغة العربية لغة   ية بلغ -3
 ( وهي الفئة اليت ت ري كش  يار املوافقة )مطابق( 4,20كش  3,41يقع   الفئة الرابعة من فئا  املقياس اخلماسي )من 

لق بدوافع  اصة فيما يتع وافقة   كثري من  تائج االستبا ة ومؤكدة هلا،ميف حني جاءت نتائج املقابلة:       
   املعلما 
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Abstract 
Title: "Identity of the Female-Teachers of Arabic as a Second 
Language ". 
Researcher: Nouf Bint Mansour Al-Zaidan    Academic Degree: Ph.D.  
Supervisor: prf. Saleh Bin Nasir Al-Showirekh 
University & College: Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University، 
Arabic Language Teaching Institute  
Department and Specialization: Department of Applied Linguistics 
Academic year: 1440 1441- H. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
The purpose of this study was to explore the nature of professional identity 
in both its Personal and Institutional aspects among the female-teachers of 
Arabic as a second language in the institutes within universities at Riyadh. 
To achieve this purpose, the researcher used a mixed approach, in which 
quantitative and qualitative elements are mixed or combined  

The study sample included (44) female-teachers of Arabic as a second 
language with different qualifications, starting from the Bachelor's Degree to 
the Doctorate Degree, who work in the Arabic language teaching institutes 
within the universities at Riyadh, which are: Institute for Teaching Arabic 
to non-Arabic Speakers (for female students) at Princess Nourah bint 
Abdulrahman University, Institute of Teaching Arabic Language for non-
Arabic Native Speakers at Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 
and the Arabic Linguistics Institute at King Saud University, during the 
academic year 1439/1440 AH. 

In this study, the researcher used a questionnaire and interview, as tools for data collection, 

and these tools were designed with reference to different sources, also their validity and 

reliability have been verified through the use of many appropriate quantitative and qualitative 

methods.  
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The results of the questionnaire showed the following: 

1- The overall average for the Personal Identity Level among female-
teachers of Arabic as a second language was (3.83), which is in the fourth 
category of the five-point scale (3.41 to 4.20), and this category refers to 
the agreement option (identical). 

2- The overall average for the Institutional Identity Level among female-
teachers of Arabic as a second language was (4.27), which is in the fifth 
category of the five-point scale (4.21 to 5.00), and this category refers to 
the agreement option (strongly identical). 

3- The overall average for the Nature of Professional Identity among 
female-teachers of Arabic as a second language was (4.05), which is in the 
fourth category of the five-point scale (3.41 to 4.20), and this category 
refers to the agreement option (identical). 

 

While the results of the interview were in conformity with many of the 
questionnaire results and confirmed them, especially with regard to the 
motivations of female teachers. 
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 غري معّرفة.
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.  عدد عينة االستبا ة( 2-3جد ل رقم )
خطأ! اإلشارة املرجعية غري  ملحوظا  احملكمني مت اعتمادها على أداة االستبا ة ( 3-3جد ل رقم )
 معّرفة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.  التعليق املعلما  على االستبا ة( 4-3جد ل رقم )
خطأ! اإلشارة املرجعية   الكلية للبعد املنتمية كليهمعامال  ارتباط العبارا  ابلدرجة ( 5-3جد ل رقم )

 غري معّرفة.
خطأ! اإلشارة   معامال  ارتباط كل بعد ابلدرجة الكلية للمحور املنتمية كليه( 6-3جد ل رقم )

 املرجعية غري معّرفة.
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.  قيم معامال  الثبا  ألبعاد وحماور االستبا ة( 7-3جد ل رقم )
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.  توزيع أفراد العينة حسب الرتبة العلمية( 1-4جد ل رقم )
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.  توزيع أفراد العينة حسب اخلربة( 2-4جد ل رقم )
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.  توزيع أفراد العينة حسب مكا  العمل (3-4جد ل رقم )
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.  املعلوما  ال  صية لعينة املقابلة( 4-4جد ل رقم )
خطأ! اإلشارة املرجعية غري   توزيع للفئا  وفق التدرج املست دم   أداة البحث( 5-4جد ل رقم )
 معّرفة.

املتوسطا  ا سابية واالحنرافا  املعيارية والرتتيب الستجااب  أفراد العينة على ( 6-4جد ل رقم )
 معّرفة. خطأ! اإلشارة املرجعية غري  حموري الدراسة

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.  اتفاق املبحو   على أبعاد اهلوية املهنية( 7-4جد ل رقم )
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.  ا تالف املبحو   على أبعاد اهلوية املهنية( 8-4جد ل رقم )



10 
 

املتوسطا  ا سابية واالحنرافا  املعيارية والرتتيب الستجااب  أفراد العينة على ( 9-4جد ل رقم )
خطأ! اإلشارة  كل عام ية ب العبارا  املتعلقة بطبيعة اهلوية ال  صية ملعلما  اللغة العربية لغة  

 املرجعية غري معّرفة.
املتوسطا  ا سابية واالحنرافا  املعيارية والرتتيب الستجااب  أفراد العينة على ( 10-4جد ل رقم )

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.  أبعاد اهلوية ال  صية ملعلما  اللغة العربية لغة   ية
املتوسطا  ا سابية واالحنرافا  املعيارية والرتتيب الستجااب  أفراد العينة على  (11-4جد ل رقم )

خطأ!  ورة الذاتيةما  اللغة العربية لغة   ية   بعد الصالعبارا  املتعلقة بطبيعة اهلوية ال  صية ملعل
 اإلشارة املرجعية غري معّرفة.

املتوسطا  ا سابية واالحنرافا  املعيارية والرتتيب الستجااب  أفراد العينة على ( 12-4جد ل رقم )
خطأ!   عد الدوافع  ية   بالعبارا  املتعلقة بطبيعة اهلوية ال  صية ملعلما  اللغة العربية لغة 

 اإلشارة املرجعية غري معّرفة.
خطأ! اإلشارة املرجعية غري   دوافع معلما  اللغة الثا ية اليت تغري  بعد املهنة (13-4جد ل رقم )
 معّرفة.

املتوسطا  ا سابية واالحنرافا  املعيارية والرتتيب الستجااب  أفراد العينة  على  ( 14-4جد ل رقم )
العبارا  املتعلقة بطبيعة اهلوية ال  صية ملعلما  اللغة العربية لغة   ية   بعد معارف املعلم 

 جعية غري معّرفة.خطأ! اإلشارة املر   وقناعاته
خطأ! اإلشارة املرجعية غري  مصادر الطريقة اليت اعتمدها املعلما  للتدريس  (15-4جد ل رقم )
 معّرفة.

املتوسطا  ا سابية واالحنرافا  املعيارية والرتتيب الستجااب  أفراد العينة على ( 16-4جد ل رقم )
خطأ!   عد العوا    ية   بالعبارا  املتعلقة بطبيعة اهلوية ال  صية ملعلما  اللغة العربية لغة 

 اإلشارة املرجعية غري معّرفة.
املتوسطا  ا سابية واالحنرافا  املعيارية والرتتيب الستجااب  أفراد العينة على ( 17-4جد ل رقم )

عد الكفاءة الذاتية  ية   بالعبارا  املتعلقة بطبيعة اهلوية ال  صية ملعلما  اللغة العربية لغة 
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. 
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املتوسطا  ا سابية واالحنرافا  املعيارية والرتتيب الستجااب  أفراد العينة على ( 18-4جد ل رقم ) 
خطأ! اإلشارة   كل عاملغة   ية ب العبارا  املتعلقة بطبيعة اهلوية املؤسساتية ملعلما  اللغة العربية 

 املرجعية غري معّرفة.
املتوسطا  ا سابية واالحنرافا  املعيارية والرتتيب الستجااب  أفراد العينة  على ( 19-4جد ل رقم ) 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.  أبعاد اهلوية املؤسساتية ملعلما  اللغة العربية لغة   ية
املتوسطا  ا سابية واالحنرافا  املعيارية والرتتيب الستجااب  أفراد العينة على ( 20-4جد ل رقم ) 

 ع املعلمنياملؤسساتية ملعلما  اللغة العربية لغة   ية   بعد جمتمالعبارا  املتعلقة بطبيعة اهلوية 
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.  القضا  اليت يتعاو  فيها املعلما ( 21-4جد ل رقم )
املتوسطا  ا سابية واالحنرافا  املعيارية والرتتيب الستجااب  أفراد العينة على ( 22-4جد ل رقم)

ملمارسا  ملعلما  اللغة العربية لغة   ية   بعد االعبارا  املتعلقة بطبيعة اهلوية املؤسساتية 
 ارة املرجعية غري معّرفة.خطأ! اإلش  التدريسية
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.  رق املبحو     كدارة الص ( 23-4جد ل رقم )
املتوسطا  ا سابية واالحنرافا  املعيارية والرتتيب الستجااب  أفراد العينة على  (24-4جد ل رقم )

خطأ!  العبارا  املتعلقة بطبيعة اهلوية املؤسساتية ملعلما  اللغة العربية لغة   ية   بعد أدوار املعلم
 اإلشارة املرجعية غري معّرفة.

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. أدوار معلم اللغة( 25-4جد ل رقم ) 
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 فهرس األشكال           
 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.  تصني  الدراسا  السابقة   البحث1-1شكل رقم 
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.  تطور مفهوم اهلوية اترخيًيا( 1-2شكل رقم)

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.   صائص اهلوية( 2-2شكل رقم )
خطأ! اإلشارة املرجعية غري   (2004مسا  هوية املعلم عند بيجارد وآ رو  )( 3-2شكل رقم )
 معّرفة.
 طأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.خ  (1998أمناط اال تماء عند وينغر ) (4-2شكل رقم )
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.  (2006أبعاد هوية املعلم عند داي وآ رو  ) 5-2شكل رقم 
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 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة. هوية املعلم ال  صية واملؤسساتية ( 6-2شكل رقم )
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.  أدوار املعلم( 7-2شكل رقم 

 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.  كجراءا  املنهجية (1-3شكل رقم )
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.  الرتبة العلمية للمبحو   (1-4شكل رقم )
 خطأ! اإلشارة املرجعية غري معّرفة.  سنوا  اخلربة(2-4شكل رقم) 
 معّرفة.خطأ! اإلشارة املرجعية غري   مكا  العمل( 3-4شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس املالحق           
 

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  األولية بصورهتا االستبا ة ( 1)  رقم ملحق

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  للتحكيم االستبا ة (2)  رقم ملحق

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  وآراؤهم االستبا ة حمكمني أمساء( 3)  رقم ملحق

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  التجريب عند االستبا ة( 4)  رقم ملحق

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  النهائية ابلصورة االستبا ة( 5)  رقم ملحق
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خطأ! اإلشارة   املبحو   من االستبا ة واستالم تسليم من الباحثة لتتأكد قائمة( 6)  رقم ملحق

 المرجعية غير معّرفة.

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  املبدئية ابلصورة املقابلة (7)  رقم ملحق

 عية غير معّرفة.خطأ! اإلشارة المرج  للتحكيم املقابلة دليل( 8)  رقم ملحق

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  وآراؤهم احملكمني أمساء(9)  رقم ملحق

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  التجريب عند املقابلة دليل (10)  رقم ملحق

 خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة.  النهائي ابل كل املقابلة (11)  رقم ملحق

 
 


