
 

  اململكة العربية السعودية

  وزارة التعليم

  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

  معهد تعليم اللغة العربية

 قسم علم اللغة التطبيقي

  

  انعكاسية االختبارات اللغوية

  لغًة ʬنيةً  تعّلمهاتعليم اللغة العربية و على 

  

  رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف علم اللغة التطبيقي

  عـــدادإ

  فهد بن سعود آل حسني

  

  إشراف

  أسامة زكي السيد عليد. 

  مشاركأستاذ 

  عهد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،مب

  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

  العام اجلامعي

  ـه١٤٤١/  ١٤٤٠

  

٢٠٢٠م/٢٠١٩
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  مستخلص الدراسة

  م اللغة العربية وتعّلمها لغًة ʬنيةً : انعكاسية االختبارات اللغوية على تعليعنوان الدراسة

  : فهد بن سعود آل حسنيإعداد

  : األستاذ الدكتور/ أسامة زكي عليإشراف

: متارس االختبارات اللغوية املصريية، سواء كانت اختبارات حتصيل أم كفاءة، أمهية الدراسة
ʪتت تُعَرف ʪسم انعكاسية Ϧثريًا كبريًا على جممل عملية تعليم اللغة وتعّلمها، وهي الظاهرة اليت 

االختبار. ومن هنا نشأت احلاجة إىل التعرف على مدى انعكاسية االختبارات اللغوية على 
سياق تعليم اللغة العربية وتعّلمها لغًة ʬنيًة يف معهد تعليم اللغة العربية جبامعة اإلمام، وهي 

  املشكلة اليت تصّدت الدراسة احلالية لإلجابة عنها.

  لدراسةأهداف ا

التعرف على االنعكاسية اإلجيابية لالختبارات اللغوية على سياق تعليم اللغة العربية يف  .١
 معهد تعليم اللغة العربية.

التعرف على االنعكاسية السلبية لالختبارات اللغوية على سياق تعليم اللغة العربية يف  .٢
 معهد تعليم اللغة العربية جبامعة اإلمام.

ختبارات بوصفها أداة ذات Ϧثري يف تعليم اللغة العربية وتعّلمها لغًة النظر النعكاسية اال .٣
 ʬنيًة.

حتديد انعكاسية االختبارات اللغوية اإلجيابية على سياق تعليم اللغة العربية وتعّلمها لغًة  .٤
  ʬنيًة.

  منهج الدراسة وإجراءاēا وعينتها

تبانة للتعرف على مدى استعمل الباحث املنهج الوصفي، فأعدَّ ثالث أدوات؛ هي "اس
انعكاسية االختبارات من منظور أساتذة اللغة العربية"، و"استبانة للتعرف على مدى انعكاسية 

ملالحظة مدى Ϧثري انعكاسية  بطاقةاالختبارات من منظور متعلمي اللغة العربية لغًة ʬنيًة"، و"
لغًة ʬنيًة"، وطبقها على عينة االختبار على العملية التعليمية يف فصول تعليم اللغة العربية 



 
 

 ب
  

) طالبًا يف املستويني الثالث والرابع ʪملعهد، ١١١) معلًما من أساتذة املعهد و(Ϧ٣٨لفت من (
جنًبا إىل جنب مع مالحظة انعكاسية االختبار على املمارسات الصّفية يف هذين املستويني 

  جلسة مالحظة). ١٨التعليميني (

  أهم نتائج الدراسة

كاسية االختبارات اللغوية من منظور املعلمني يف املستوى املتوسط لالستبانة  جاءت انع .١
 ).٣٫٠٩)، وكذلك من واقع ممارساēم الصفية (املتوسط ٣٫٠٤ككل (املتوسط 

جاءت انعكاسية االختبارات اللغوية من منظور املتعلمني يف املستوى املتوسط لالستبانة   .٢
 ).٢٫٩٢ارساēم الصفية (املتوسط )، وكذلك من واقع مم٣٫٣٦ككل (املتوسط 

جاءت التأثريات االنعكاسية لالختبارات اللغوية من منظور املتعلمني واملتعلمني ومن  .٣
 واقع ممارساēم الصفية سلبية يف اĐمل.

توجد فروق دالة إحصائًيا لصاحل املتعلمني على املعلمني يف حمور املنهج وحمتوى التعليم  .٤
 وحمور التقييم الصفي.

توجد فروق دالة إحصائًيا بني املعلمني واملتعلمني يف حمور املعلمني طرائق التعليم ال  .٥
 وحمور املتعلمني وطرائق التعلم.

ال توجد فروق دالة إحصائًيا يف انعكاسية االختبارات اللغوية على املمارسات الصّفية  .٦
  لكل من املعلمني واملتعلمني يف الفصل الدراسي.

  أهم توصيات الدراسة

م الباحث توصيات لتحسني انعكاسية االختبارات اللغوية، ضمن فئتني: فئة تتعلق قدّ 
ʪالختبار ذاته، وفئة تتعلق ʪملمارسات الصفية السابقة على االختبار منهًجا وتعليًما وتعّلًما 

ومتثيليته وصلته، صدق االختبار وتقييًما. متحورت التوصيات ضمن الفئة األوىل حول ضمان 
املهارات املطلوبة للتواصل ʪللغة العربية والتفاعل والكتابة املقالية وفهم املقروء جزءًا وأن تكون 

أساسًيا من االختبارات اللغوية يف املعهد، فضًال عن ضرورة احلد من استعمال األسئلة 
  املوضوعية.
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وجاء ضمن التوصيات املتعلقة ʪملمارسات الصفية السابقة على االختبار، احلاجة إىل 
أن يشدد على مهاريت التحدث واالستماع املغبونتني وعلى الكتابة املقالية وفهم املقروء، وأن 
يركز املعلمون وطرائق تعليمهم على اإلنتاج واالستقبال اللغويني، وأن يؤكد املعلمون على 

من الكتابة املقالية وفهم املقروء، واحلاجة إىل تدريب املعلمني على وضع االختبارات الصادقة 
حيث التمثيل والصلة وعلى طرائق تقييم التحدث واالستماع، وعلى طرق تصحيح الكتابة 
املقالية، وضرورة توعية املعلمني ʪلتأثري السليب لالختبارات على تعليمهم وما يعدوه مهمčا أو 

هم، غري مهّم، ودفعهم للرتكيز على التعليم والتعّلم اللغويني وليس االختبار النهائي يف تعليم
وتوعيتهم بعيوب األسئلة املوضوعية وضرورة استعمال األسئلة اإلنتاجية حتّدʬً واستماًعا وقراءة 

  وكتابة.

  أهم مقرتحات الدراسة

يف ضوء نتائج الدراسة احلالية، اقرتح الباحث موضوعات يلزم دراستها الستجالء 
التعرف على التأثريات انعكاسية االختبارات اللغوية من خمتلف جوانبها وحتسينها، منها 

اإلجيابية والسلبية لالختبارات اللغوية يف معهد تعليم اللغة العربية جبامعة اإلمام، وحتليل مضمون 
عينة من املقررات واختباراēا وربطها مًعا، ودراسة انعكاسية االختبارات اللغوية من واقع 

التحصيل واختبارات الكفاءة  املمارسات الصفية، ومقارنة التأثريات االنعكاسية الختبارات
اللغوية، واملقارنة بني التأثريات االنعكاسية لنظامني لالختبار اللغوي، واحد يركز على األسئلة 
املوضوعية، وآخر يركز على األسئلة اإلنتاجية، وحتديد نوع اخلصائص اليت من شأĔا أن تلطف 

ختبارات اللغوية وكيفية التغلب التأثريات االنعكاسية لالختبارات، والوقوف على عيوب اال
عليها واحلد منها، وحتليل مضمون عّينة من االختبارات اللغوية يف معهد تعليم اللغة العربية 
جبامعة اإلمام للتعرف على ما تؤكد عليه وما ēمله من جوانب الكفاءة اللغوية، ودراسة 

التعليم واملعلمني وطرائق التعليم التأثريات االنعكاسية لالختبارات اللغوية على املنهج وحمتوى 
  واملتعلمني وطرائق التعلم وممارسات التقييم الصفي.
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Abstract 

High-stake tests, whether achievement or competence tests, 
strongly influence the whole context of language teaching and 
learning, a phenomenon that came to be known as test washback. 
That's why it was necessary to study the extent and direction of 
washback effects of language tests on the context of teaching and 
learning Arabic as a second language in the Institute for Teaching 
Arabic of Imam University in Kingdom of Saudi Arabia. The 
researcher used the descriptive research method; developed three 
tools: two questionnaires for investigating the extent and direction 
of the language test washback from the viewpoints of both 
teachers and learners and an observation form; and applied them 
to a sample consisting of (38) teachers and (111) learners of the 
third and fourth educational levels of the above institute, and to 
classroom observation (18 sessions). Results showed that 
language test washback was present in the medium level from the 
viewpoints of both teachers and learners and in classroom 
practices. It was also found that washback effects were mainly 
negative, that's affecting curriculum, content, material, teaching 
methods, learning methods and evaluation practices negatively. 
Washback effects were found to be statistically significant 
between teachers and learners in favor of the latter in both content 
and evaluation practices, and insignificant in both teaching and 
learning methods. In light of the study results, the researcher 
presented a number of recommendations and further research. 
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  فهرس احملتوʮت

  الصفحة  املوضوع

  ٣٢-١  الفصل األول: اإلطار العام للدراسة

  ٢ مقدمة الدراسة
  ٣ موضوع الدراسة

  ٣ ةأمهية الدراس
  ٥ مشكلة الدراسة وأسئلتها

  ٦ أهداف الدراسة
  ٦ منهج الدراسة وعينتها وأدواēا

  ٨ حدود الدراسة
  ٩ الدراسات السابقة

  ٢٩ مصطلحات الدراسة
  ٣١  خطة الدراسة

  ٩٢- ٣٣  الفصل الثاين: االختبارات اللغوية وانعكاسية االختبار

  ٣٥  نواعها وأمهيتهااملبحث األول: االختبارات اللغوية: تعريفها وأ
  ٣٥  أوًال: تعريف االختبار
  ٣٧  ʬنًيا: صدق االختبار

  ٤١  ʬلثًا: االختبارات املوضوعية واملقالية
  ٤٧  رابًعا: االختبار املصريي واالختبار التحصيلي واختبار الكفاءة

  ٤٩  خامًسا: االختبارات اللغوية يف معهد تعليم اللغة العربية جبامعة اإلمام
ث الثاين: االنعكاسية: مفهومها وأنواعها وϦثرياēا يف سياق تعلم اللغة املبح

  العربية
٥٣  

  ٥٣  أوًال: خلفية ال بد منها
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  الصفحة  املوضوع

  ٥٧  ʬنًيا: مفهوم االنعكاسية: الفكرة والنشأة والتعريف
  ٦٢  ʬلثًا: نطاق االنعكاسية ومداها

  ٦٥  رابًعا: اجتاها االنعكاسية أو نوعاها
  ٧١ نعكاسية: كيف حتدث االنعكاسية وملاذا؟خامًسا: دينامية اال

  ٧٧  سادًسا: Ϧثريات االنعكاسية يف سياق تعليم اللغة العربية وتعلمها
  ٨٩  سابًعا: حتويل االنعكاسية إىل قوة دافعة للتعليم والتعلم

  ١٠٦- ٩٣  الفصل الثالث: الدراسة امليدانية وإجراءاēا

  ٩٤  اسةأوًال: التعريف اإلجرائي ملصطلحات الدر 
  ٩٦  ʬنًيا: منهج الدراسة

  ٩٦  ʬنًيا: جمتمع الدراسة وعينتها
  ٩٧  رابًعا: أدوات الدراسة

  ١٠٥  خامًسا: تطبيق أدوات البحث
  ١٠٥  سادًسا: أساليب املعاجلة اإلحصائية لنتائج أدوات الدراسة 

-١٠٧  الفصل الرابع: نتائج الدراسة ومناقشتها
١٦٤  

تبارات اللغوية يف معهد تعليم اللغة العربية جبامعة أوًال: مدى انعكاسية االخ
اإلمام على تعليم اللغة العربية وتعّلمها لغًة ʬنيًة واجتاه هذه االنعكاسية من 

  منظور املعلمني ومن واقع ممارساēم الصفية.

١٠٨  

ʬنًيا: مدى انعكاسية االختبارات اللغوية يف معهد تعليم اللغة العربية جبامعة 
على تعليم اللغة العربية وتعّلمها لغًة ʬنيًة واجتاه هذه االنعكاسية من اإلمام 

  منظور املتعلمني ومن واقع ممارساēم الصفية.

١٢٩  

ʬلثًا: الفروق بني آراء املعلمني واملتعلمني يف انعكاسية االختبارات اللغوية يف 
ية وتعّلمها لغًة معهد تعليم اللغة العربية جبامعة اإلمام على تعليم اللغة العرب

١٤٤  
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  الصفحة  املوضوع

  ʬنيًة.
  155  رابًعا: مناقشة النتائج

-١٦٥  الفصل اخلامس: خامتة الدراسة
١٧٣  

  ١٦٦  أوًال: مقدمة
  ١٦٧  ʬنًيا: نتائج الدراسة

  ١٦٩  ʬلثًا: توصيات الدراسة
  ١٧٢  رابًعا: مقرتحات الدراسة

-١٧٤  مراجع الدراسة
١٨١  

  ١٧٤  املراجع العربية
  ١٧٦  ةاملراجع األجنبي

-١٨٢  مالحق الدراسة
٢٣٣  
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  فهرس اجلداول

  الصفحة  اجلدول

  ٤٦  ) الفرق بني االختبار املوضوعي واملقايل١- ٢اجلدول (
) أنواع الصدق توزيع العبارات على احملاور يف استبانيت املعلمني ١-٣اجلدول (
  واملتعلمني

٩٨  

  ٩٩ لمني) معامالت ألفا كرونباخ لثبات استبانة املتع٢- ٣اجلدول (
) معامالت بريسون لالرتباط بني الدرجة الكلية للمحور ودرجة  ٣-٣( اجلدول

  كل عبارة تنتمي له الستبانيت املعلمني واملتعلمني
٩٩  

املالحظة وتوزيع مفرداēا بني املعلمني  بطاقة) الشكل النهائي ل٤-٣اجلدول (
  واملتعلمني

١٠٤  

  ١٠٥ ) االتفاق بني املالحظني٥- ٣اجلدول (
  ١٠٩  ) متوسطات استجاʪت املعلمني يف حمور املنهج وحمتوى التعليم١- ٤اجلدول (
) متوسطات استجاʪت املعلمني يف حمور املعلمني وطرائق ٢-٤اجلدول (

  التعليم
١١٢  

) متوسطات استجاʪت املعلمني يف حمور املتعلمني وطرائق ٣-٤اجلدول (
  التعلم

١١٥  

  ١١٨  املعلمني يف حمور التقييم الصفي ) متوسطات استجاʪت٤- ٤اجلدول (
  ١٢١  ) متوسطات استجاʪت املعلمني يف االستبانة ككل٥- ٤اجلدول (
  ١٢٢  ) تكرارات استجاʪت املعلمني على السؤال املفتوح األول٦- ٤اجلدول (
  ١٢٣  ) تكرارات استجاʪت املعلمني على السؤال املفتوح الثاين٧- ٤اجلدول (
  ١٢٥  املالحظة بطاقةت مفردات شكل التعليم والتعلم يف ) تكرارا٨- ٤اجلدول (
 بطاقة) متوسطات مفردات املمارسات الصفية للمعلمني يف ٩- ٤اجلدول (
  املالحظة

١٢٧  
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  الصفحة  اجلدول

) متوسطات استجاʪت املتعلمني يف حمور املنهج وحمتوى ١٠-٤اجلدول (
  التعليم

١٢٩  

علمني وطرائق ) متوسطات استجاʪت املتعلمني يف حمور امل١١-٤اجلدول (
  التعليم

١٣٢  

) متوسطات استجاʪت املتعلمني يف حمور املتعلمني وطرائق ١٢-٤اجلدول (
  التعلم

١٣٤  

  ١٣٧  ) متوسطات استجاʪت املتعلمني يف حمور التقييم الصفي١٣- ٤اجلدول (
  ١٣٩  ) متوسطات استجاʪت املتعلمني على االستبانة ككل١٤- ٤اجلدول (
  ١٤٠  ا استجاʪت املتعلمني على السؤال املفتوح األول) تكرار ١٥- ٤اجلدول (
  ١٤١  ) تكرارا استجاʪت املتعلمني على السؤال املفتوح الثاين١٦- ٤اجلدول (
 بطاقة) متوسطات مفردات املمارسات الصفية للمتعلمني يف ١٧- ٤اجلدول (
  املالحظة

١٣٢  

تعلمني يف حمور ) اختبار "ت" لداللة الفروق بني املعلمني وامل١٨-٤اجلدول (
  املنهج وحمتوى التعليم

١٤٤  

) اختبار "ت" لداللة الفروق بني املعلمني واملتعلمني يف حمور ١٩-٤اجلدول (
  املعلمني وطرائق التعليم

١٤٦  

) اختبار "ت" لداللة الفروق بني املعلمني واملتعلمني يف حمور ٢٠-٤اجلدول (
  املتعلمني وطرائق التعلم

١٤٨  

اختبار "ت" لداللة الفروق بني املعلمني واملتعلمني يف حمور  )٢١-٤اجلدول (
  التقييم الصفي

١٥١  

) اختبار "ت" لداللة الفروق بني املعلمني واملتعلمني يف حماور ٢٢-٤اجلدول (
  االستبانتني

١٥٣  

) اختبار "ت" لداللة الفروق بني املعلمني واملتعلمني يف ٢٣-٤اجلدول (
  املالحظة

١٥٥  



 
 

 ك
  

  

  كالفهرس األش

  الصفحة  الشكل

  ٥٥  ) مكانة االختبار ضمن أي نظام تعليمي١-٢الشكل (
  ٥٦  ) مكانة االختبار مع ظهور االختبارات املصريية الوطنية الدولية٢-٢الشكل (
  ٦٤  ) نطاق االنعكاسية ومدى Ϧثريها٣-٢الشكل (
) انعكاسية االختبار يف عالقتها مبجمل مكوʭت السياق ٤-٢الشكل (

 ي والتعليمياĐتمع

٨٨  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 ل
  

  فهرس املالحق

  الصفحة  امللحق

) إفادة من إدارة اإليداع النظامي مبكتبة امللك فهد الوطنية بعدم ١امللحق (
  توفر معلومات عن موضوع الدراسة

١٨٣  

) خطاب من سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ٢امللحق (
  بتسهيل مهمة الباحث

١٨٤  

) استبانة للتعرف على مدى انعكاسية االختبارات من منظور ٣امللحق (
  أستاذة اللغة العربية يف صورēا األولية

١٨٥  

) استبانة للتعرف على مدى انعكاسية االختبارات من منظور ٤امللحق (
  متعلمي اللغة العربية لغًة ʬنيًة يف صورēا األولية

١٩٦  

ثري انعكاسية االختبار على العملية ) بطاقة ملالحظة مدى ٥Ϧامللحق (
  التعليمية يف فصول تعليم اللغة العربية لغًة ʬنيًة يف صورēا األولية

٢٠٣  

  ٢١٠  ) أمساء احملكمني٦امللحق (
) استبانة للتعرف على مدى انعكاسية االختبارات من منظور ٧امللحق (

  أساتذة اللغة العربية يف صورēا النهائية
٢١١  

) استبانة للتعرف على مدى انعكاسية االختبارات من منظور ٨امللحق (
  متعلمي اللغة العربية لغًة ʬنيًة يف صورēا النهائية

٢٢١  

) بطاقة ملالحظة مدى Ϧثري انعكاسية االختبار على العملية ٩امللحق (
  التعليمية يف فصول تعليم اللغة العربية لغًة ʬنيًة يف صورēا النهائية

٢٣٠  

 

 
 


