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امللّخص
تعــد مهــارة االســتاع مــن أهــّم وأول املهــارات التــي تنمــو وتتطــور منــذ اللحظــات األوىل لنشــأته مــع اإلنســان 
، إذ تــزّوده باملنطــق الــذي ســُيبنى عليــه تطــّوره اللغــوي، والفكــري يف ســنوات عمــره الالحقــة. حيــاول هــذا 
املقــال أن يقــّدم تعريفــًا عــن نظــام )ACTFL( الــدويل املعنــّي باختبــار املهــارات اللغويــة، ثــّم يقــوم بتطبيق هذا 
النظــام عــى اختبــار نموذجــّي مصّمــم وفــق معايــريه لتقويــم مهــارة االســتاع عنــد طلبــة اللغــة العربيــة وآداهبــا. 
واهلــدف مــن هــذا البحــث هــو حتديــد مســتوی االســتاع وفــق النظــام املعيــاري أكتفــل، وتقديــم اســرتاتيجيات 
يمكــن مــن خالهلــا تطويــر أســاليب االختبــارات الســمعية وحتســينها. وقــد أفدنــا يف بحثنــا هــذا مــن اختبــاٍر 
ــل مخســة أســاتذة متمّرســن يف املهــارات  ــار مــن قب ــة االختب ــد صالحي ــّم تأيي ــن. وت ــل الباحث ــٍم مــن قب مصمَّ
ــد خضــع  ــاخ. وق ــا كرونب ــق نظــام SPSS وبأســلوب آلف ــار عــن طري ــات االختب ــا مــن ثب ــة، كــا حتّققن اللغوي
لالختبــار 38 طالبــًا مــن طلبــة اللغــة العربيــة وآداهبــا يف الســنتن الثالثــة والرابعــة مــن مرحلــة البكالوريــوس 
بجامعــة اخلوارزمــي. وقــد أشــارت نتائــج االختبــار إىل أّن طلبــة هــذا الفــرع ورغــم دراســتهم لســّت وحــدات 
خاّصــة بمختــرب اللغــة العربيــة )1-3( مل حيققــوا املســتوى املطلــوب وذلــك لعــدة أســباب أمههــا قّلــة الســاعات 
املخّصصــة واملحــددة مــن قبــل أكتفــل لتعليــم مهــارة االســتاع، وهــذا بــدوره عامــل مهــم ومؤثــرًا يف العوامــل 
األخــرى والتــي تعــد أيضــا مــن أســباب ضعــف االســتاع وهــي عــدم هتيئــة املعلمــن لتدريــس هــذه املهــارة، 
وعــدم توفــر املحتــوی العلمــي املناســب، وكذلــك عــدم دقــة املدّرســن والدارســن باالهتــام بــأداء األحــرف 

املتشــاهبة يف اللفــظ .
.ACTFL الكلامت الدليلية: تعليم العربية، اختبار املهارة اللغوية، مهارة االستاع، اإلطار األمريكي
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لقــد بــات املجتمــع العاملــي بحاجــة إىل تيســري التواصــل، وهــذا ال يعنــي تقريــب املســافات، 
بــل يعنــي تقريــب األفــكار والعقــول. واللغــة هــي أداة التقــارب؛ إذ حيتــاج اإلنســان إىل 
تعّلــم لغــة ثانيــة لينعــم بــا حازتــه الــدول األخــرى مــن منجــزات علميــة واجتاعيــة. واللغــة 
العربيــة هــي لغــة اإلســالم األوىل، وهــي لغــة الثقافــة واحلضــارة عنــد كثــري مــن الــدول 
ــة  ــة العربي ــال أّن اللغ ــذا املق ــاب ه ــد ُكّت ــن. ويعتق ــة لإليراني ــة الثاني ــرب اللغ ــالمية، وتعت اإلس
هــي اللغــة الثانيــة لإليرانيــن ألّن آذاهنــم تعــّودت منــذ الطفولــة علــی ســاع الكلــات العربيــة 
يف الصلــوات والعبــادات واألدعيــة و... مــن هــذا املنطلــق فقــد امتنعنــا مــن اســتخدام »اللغــة 
األجنبيــة« كصفــة للغــة العربيــة. مــن جانــب آخــر فــإّن األصــل الســادس عــرش مــن دســتور 
مجهوريــة إيــران اإلســالمية ينــّص علــی: »بــا أّن لغــة القــرآن واملعــارف اإلســالمية هــي 
العربيــة، وأّن األدب الفــاريس ممتــزج باللغــة العربيــة متامــا، فيجــب تدريــس هــذه اللغــة بعــد 
املرحلــة االبتدائيــة حتــى هنايــة املرحلــة الثانويــة، يف كّل الصفــوف وكاّفــة الفــروع« )ورعــي، 
1385: 244(؛ يــرى الكثــري مــن خــرباء تعليــم اللغــة أّنــه ال يمكــن اختبــار املهــارات اللغويــة 
)االســتاع والنطــق والقــراءة والكتابــة( منفصلــة عــن بعضهــا وذلــك ألّن كّل قســم مــن 
أقســام اللغــة يؤّثــر يف األقســام األخــرى، والبــّد أن تــدّرس وختتــرَبَ عنــارص التلّقــي )القــراءة 
ــا  ــي، 1376: 25(. وغالب ــًا )رشيف ــة( مع ــّدث والكتاب ــة )التح ــارص املنتج ــتاع( والعن واالس
مــا نــرى أّن اختبــارات الكفــاءة اللغويــة تقــوم بقيــاس هــذه املهــارات األربعــة معــًا؛ وهــذا مــا 
يذهــب إليــه الباحثــون، لكــن تــّم اختيــار مهــارة االســتاع ليحتــّل البحــث نطاقــا اختصاصيــًا 
ــار مطابــق للمواصفــات  ــّم دراســة مجيــع أبعــاد هــذه املهــارة. ومل نلحــظ ظهــور أّي اختب وليت
العامليــة لقيــاس قــدرات الطلبــة يف فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا بعــد اجتيــاز 6 وحــدات دراســية 
خمّصصــة هلــذه املهــارة يف مرحلــة البكالوريــوس. صحيــح أّن بعــض اجلامعــات اإليرانيــة 
قامــت بتصميــم اختبــارات للكفــاءة مثــل »الشــامل واالشــتال« )1( إاّل أّن هذيــن االختبارين 
مل خيّصصــا لطلبــة اللغــة العربيــة وآداهبــا، بــل يمكــن لطــالب الفــروع املرتبطــة باللغــة العربيــة 
كفــرع علــوم القــرآن واحلديــث، والفقــه ومبــادئ القانــون اإلســالمي، والفلســفة والــكالم، 
واألدب الفــاريس أن يشــاركوا فيها.ووفقــًا لقــرار وزارة العلــوم والبحــوث والتقنيــات، فــإّن 
اجتيــاز واحــد مــن هذيــن االختباريــن بتفــّوق ســيكون جمزيــًا عــن اختبــار التوفــل اإلنجليــزي. 
يقــوم كّل مــن االمتحانــن باختبــار املهــارات مــع بعضهــا، وال يقــّدم للمتعّلــم تعريفــًا منفصــاًل 
عــن مســتواه يف كّل مــن هــذه املهــارات عــى حــدة هــذا باإلضافــة إىل أّن القائمــن عــى شــؤون 
االختبــار مل يذكــروا نظــام مواصفــات عاملــي اعتمــد عليــه تصميــم أســئلة االختبــار. ويف اآلونة 
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األخــرية قامــت جامعــة الزهــراء بطهــران بتعريــف اختبــار مصّمــم مــن قبــل مؤّسســة التنــال 
العــريب بــاألردن؛ هيــدف البحــث إىل تقديــم اســرتاتيجيات يمكــن مــن خالهلــا حتســن مســتوى 
ــه يمكــن حتديــد األهــداف بــا  األداء العلمــي ألســاليب اختبــار مهــارة االســتاع ولذلــك فإّن

يــي:
-تعريــف مواصفــات اإلطــار األمريكــي املعيــاري )أكتفــل( للكفــاءة اللغويــة، وتوجيــه 

ــة. ــة الثاني ــار اللغ ــة الختب ــات الدولي ــع املواصف ــق م ــة لتتطاب ــم العربي ــة تعلي عملي
ــاز وحــدات  ــة وآداهبــا بعــد اجتي ــة اللغــة العربي -قيــاس مســتوى مهــارة االســتاع لــدى طلب

ــة. ــه الثالث ــرب اللغــوي بمراحل املخت
ــر  ــث تفتق ــا حي ــة وآداهب ــة العربي ــام اللغ ــد أقس ــودة عن ــص املوج ــة النواق ــهام يف إزال -اإلس
ــة مرحلــة  ــة لتقويــم مهــارة االســتاع عنــد طلب ــار شــامل ومطابــق للمواصفــات العاملي الختب

البكالوريــوس.
ومن خالل هذه األهداف تسعی الدراسة إلی اإلجابة عن السؤالن: 

أكتفــل  العاملــي  وفقــًا لإلطــار  االســتاع  ملهــارة  العربيــة  اللغــة  متعّلمــي  مــا مســتوی   -
ــي؟ ــة اخلوارزم ــا يف جامع ــة وآداهب ــة العربي ــم اللغ ــالب قس ــدی ط ــاري ل )ACTFL( املعي

- ما هي أسباب حتقيق الطالب املستوی املصنف وفقًا لإلطارالعاملي أكتفل؟

الدراسات السابقة
تعــد الدراســات واألبحــاث منطلقــًا للباحــث للتعــرف علــی الُلبنــات التــي مل تكتمــل بعــد يف 
جمــال بحثــه العلمــي ليقــوم باســتكال مــا يســتطيعه منهــا، ويمهــد الطريــق ملــن بعــده ليســامهوا 
ــة  ــات ذات العالق ــاث والدراس ــض األبح ــتعراض بع ــوم باس ــي. نق ــث العلم ــك البح يف ذل

بمجــال دراســتنا، حيــث كانــت علــی النحــو التــايل: 
درســت الباحثــة شــيباين )1391هـــ.ش( وضــع املخابــر اللغويــة يف 13 جامعــة حكوميــة 
ــة(  ــة العربي ــل اللغ ــريب )معم ــرب الع ــاّدة املخت ــاتذة م ــالب وأس ــتطلعت آراء الط ــة، واس إيراني
عــرب اســتبانات أعّدهتــا هلــذا الغــرض، وكانــت أهــّم  النتائــج التــي توّصلــت إليهــا: أّن املــواّد 
ــاّدة  ــة وأّن هــذه امل ــوس قليل ــة البكالوري ــرب يف مرحل ــدرس املخت ــي خّصصــت ل الدراســية الت

ــات املناســبة ــة وللتدريب ــة للمواصفــات العلمي ــة املطابق ــة والتعليمي تفتقــر للمناهــج الرتبوي
الباحثــة العلــواين )2014م( بّينــت العالقــة بــن مهــارة االســتاع واملهــارات الثــالث 

ــي. ــة التطبيق ــم اللغ ــاس عل ــى أس ــًا ع ــلوبًا قائ ــت أس ــّم اقرتح ــرى، ث األخ
حتّدثــت الباحثــة حمســني نجــاد )1394هـــ.ش( يف الفصــل الثــاين مــن أطروحتهــا عــن مهــارة 
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ــارات  ــائر امله ــأن س ــأهنا ش ــتاع ش ــارة االس ــت إىل أّن مه ــها، فذهب ــة تدريس ــتاع وطريق االس
اللغويــة بحاجــة إىل ختطيــط وبرجمــة وأّن عــى املــدّرس أن يدّرســها وفقــًا للمنهــج التواصــي، 
كــا ينبغــي إعــداد مــواّد الدراســة مــن نصــوص متّكــن الطالــب مــن فهــم املتحّدثــن العــرب.
توّصلــت دراســة متقــي زاده وآخــرون )1395هـــ.ش( إىل أّن االســرتاتيجيات البديلــة 
قــادرة عــى متكــن الطالــب مــن اســتخدام اللغــة رغــم النقــص املوجــود يف اإلمكانيــات 
املعرفيــة. واجلديــر بالذكــر أّن هــذه الدراســة املســحية قــد اســتخدمت أســلوب االســتبانة يف 

ــران. ــة طه ــة بمدين ــات حكومي ــس جامع مخ
دّلتنــا نتائــج البحــث الــذي قّدمــه متقــي زاده وآخــرون )1395هـــ.ش( أّن األهــداف 
املتوخــاة مــن قبــل املخّططــن ملــادة املختــرب اللغــوي، قــد حتّققــت إاّل أّن ثمــة مشــاكل حتــول 
ــوع  ــدم تن ــس، ع ــة يف التدري ــاليب التقليدي ــل األس ــاّدة مث ــذه امل ــن ه ــة م ــادة الالزم دون اإلف
املوضوعــات، افتقــار املخابــر اللغويــة للمعــّدات احلديثــة واإلمكانيــات التعليميــة اجلديــدة. 
ال ينبغــي حــرص مشــاكل تعّلــم املهــارات اللغويــة يف درس املختــرب اللغــوي؛ فمهــارة االســتاع 
ــرب هــو  ــة واهلــدف األســاس يف درس املخت ــة ســائر املهــارات اللغوي هــي أول خطــوة يف تقوي

ــة مهــارة االســتاع. تقوي
احلجــوري وآخــرون )2016م( فقــد قّدمــوا يف مقــال تعريفــًا باســرتاتيجيات اختبــار 
ــم  ــي لتعلي ــام العامل ــامل النظ ــّددوا مع ــّم ح ــات )ACTFL( ث ــًا ملواصف ــة وفق ــارات اللغوي امله
ــاز،  اللغــة الثانيــة/ األجنبيــة وتعليمهــا. وكانــت املســتويات التــي أشــاروا إليهــا هــي: )املمت
العــايل، املتقــّدم، املتوّســط، املبتــدئ( ثــّم قامــوا بمقارنــة بينهــا وبــن مســتويات النظــام 
ــن  ــة م ــات تطبيقي ــاذج وعّين ــه لن ــدم تقديم ــال ع ــذا املق ــى ه ــذ ع األوريب )CEFR(. ويؤخ
تقويــم املهــارات اللغويــة التــي يتقنهــا املتعّلمــون، كــا أّنــه مل يقــم بدراســة ميدانيــة عــى جمتمــع 

ــاّص. ــي خ إحصائ
ــف  ــا أّن نوّظ ــا حاولن ــاله يف أّنن ــورة أع ــاذج املذك ــن الن ــف ع ــه خيتل ــذا فإّن ــا ه ــا بحثن وأّم
ــد  ــار ملهــارة  االســتاع عن ــم اختب ــار املهــارات يف تصمي النظــام األمريكــي )ACTFL( الختب
ــوث  ــا البح ــي اعتمدهت ــث الت ــاليب البح ــن أس ــتفيدين م ــا، مس ــة وآداهب ــة العربي ــالب اللغ ط

ــابقة. الس

مراجعة األدب النظري
اللغــة الثانيــة لغــة غــري اللغــة األوىل توظَّــف ألهــداف خاّصــة كالدراســات اجلامعيــة أو 
ــة يف العقــود  ــم اللغــة الثاني التجــارة. )Crystal: 2015( وقــد وضــع احلجــر األســاس لتعلي
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األوىل مــن القــرن العرشيــن، حيــث كان علــاء اللغــة التوظيفيــة وآخــرون بصــدد إنشــاء 
مبــادئ وأســاليب تنقــل املــواّد التعليميــة إىل املتعّلمــن بشــكل أفضــل. وقــد كان الطلــب عــى 
تأســيس أســاليب أفضــل لتعليــم اللغــة هاجــس كثــري مــن املعلمــن وعلــاء اللغــة التوظيفيــة 

ــارد، 1396: 1(. ــن )ريچ ــرن العرشي ــة الق طيل
ــالق،  ــم )احل ــد والتقوي ــل والنق ــري والتحلي ــم والتفس ــًا للفه ــًا رئيس ــتاع رشط ــد االس يع
2014: 135( ملهــارة االســتاع )listeningSkill( دور أســايّس ومهــّم يف عمليــة تعّلــم 
اللغــة الثانيــة، إذ نتعّلــم مــن خالهلــا مفــردات جديــدة. ونتقــن صياغــة اجلمــل وتركيــب 
ــتاع  ــى االس ــه ع ــون مقدرت ــّد أن تك ــم الب ــة؛ فاملتعّل ــل اللغ ــتاع إىل أه ــرب االس ــات ع الكل
أقــوى مــن مقدرتــه عــى  التحــّدث ليفهــم كالمــًا بســيطًا )Nord, 1981: 69(. وعــن أمّهيــة 
مهــارة االســتاع البــد مــن القــول إّن التحــّدث بلغــة جديــدة ال حيــدث إاّل إثــر بلــوغ ســاعي 
ــم اللغــة الثانيــة/ األجنبيــة مــن مهــارة االســتاع  ــّد مــن بــدء تعّل )زنــدي، 1393: 48(. والب
)ضياءحســينی، 1385: 110(. فالنــاس يســتعملون مهــاريت االســتاع والنطــق أكثــر مــن 
ــور، 2006  ــتعاالً )مدك ــة اس ــر مهــارات اللغ ــن كث ــتاع م ــة. االس ــاريت القــراءة والكتاب مه
:55(. هــذه املهــارة تكتســب بالدربــة تــروم عمليــة التفســري والفهــم واقتبــاس معنــی مــا مــن 
املســموع )خليــل، 2015: 10(. ورغــم أّن مهــارة االســتاع حتظــى بالســهم األوفــر يف تعليــم 
اللغــة، إاّل أهّنــا كانــت إىل عهــد غــري بعيــد مهّمشــة وغــري فاعلــة وال تؤخــذ بنظــر االعتبــار يف 
ــر إىل حــّد  ــة مــن شــأهنا أن تؤّث ــة ونامي ــة فاعل ــوم فهــي تعــّد عملي ــا الي الربامــج الدراســية؛ أّم
بعيــد يف تعّلــم اللغــة الثانيــة. لكــن مــن الــروري جــّدًا تقويــم مهــارة االســتاع بعــد تدريســها 
ــارات  ــّم وجــه. واالختب ــم عــى أت ــة التعّل للوثــوق مــن أن الطالــب قــد أتقنهــا لتكتمــل عملي
تعــّد الوســيلة األشــهر والكثــر شــيوعًا مــن بــن أســاليب التقويــم، و اختبــارات اللغــة كثــرية 

ــغ، 2012: 14(. ــدف )الدام ــالف اهل ــف باخت ــة، وختتل متنوع
 )Formativeassessment( ــي ــم التكوين ــم؛ التقوي ــن التقوي ــن م ــّدم نمط ــا نق ــا هن ه
التعليميــة  املشــاكل  عــى  العثــور  أجــل  مــن  يســعی  التعليميــة  الــدورة  طيلــة  فالتقويــم 
وإصالحهــا وهــذا يشء رضوري. بعبــارة أخــرى، إّن التقويــم التكوينــي ينظــر إىل عمليــة 
النهائــي  االختبــار  أو  التلخيــي  والتقويــم  النهائيــة.  بالنتيجــة  االهتــام  دون  التعليــم 
)Summativeassessment( فإّنــه جیــرى يف آخــر الــدورة التعليميــة وال يعــّرف املتعّلمــن 
بنقــاط الضعــف والقــوة عندهــم، إذ ال توجــد فرصــة بعــد االختبــار النهائــي ليتمّكــن 
ــون )1996م(  ــم جانس ــا.  يرس ــى إزالته ــل ع ــم والعم ــى أخطائه ــّرف ع ــن التع ــون م املتعّلم

العالقــة اآلتيــة لالختبــار املفيــد:
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- التعّلم املتداول )التعّلم،  التقويم(

- التعّلم الناجع )التعّلم، االختبار، التعّلم(
يعتقــد جانســون، أّن مــن الــروري تغيــري أســاليب التقويــم واالختبــار، ونظــرًا ألّن أكثــر 
ــك  ــه هــو ذل ــم في ــار والتقوي ــإّن االختب ــداول والرســمي ف ــم هــي مــن النمــط املت ــواع التعّل أن
االمتحــان الــذي يقــام يف آخــر الــدورة وهــو آخــر مرحلــة مــن التعليــم وال يتــاح للمتعّلــم أن 
يزيــل نقــاط ضعفــه )Brown, 2007: 125( ومــن مجلــة الــدروس املرتبطــة بمهارة االســتاع 
بشــكل مبــارش درس املختــرب. شــاع يف إيــران اســم )آزمايشــگاه( لــدرس معمــل اللغــة العربيــة 
وقــد ُعّربــت الكلمــة بـ»خمتــرب اللغــة العربيــة« وقــد آثرنــا اســتخدامها كــا هــو شــائع. تــدّرس 
مــادة خمتــرب اللغــة 1 )املختــرب=Laboratory( يف مرحلــة البكالوريــوس وفقــًا للربنامــج 
ــة يف ســنة 2010م، بمقــدار  ــم العــايل اإليراني ــل وزارة التعلي ــه مــن قب ــدرايس املصــادق علي ال
وحدتــن دراســيتن يف 32 ســاعة. واهلــدف مــن هــذا الــدرس: تقويــة مهــارة االســتاع اعتــادًا 
عــى خمتــربات اللغــة املتوّفــرة يف املراكــز التعليميــة، يقــوم الطالــب يف هــذه املــاّدة بالتــدّرب عــى 
النطــق باللهجــة العربيــة الصحيحــة، تكــرار العبــارات البســيطة، حفــظ النصــوص البســيطة 
ــا املصــادر التــي حّددهتــا  وتكرارهــا، وحــّل التدريبــات البســيطة املتنوعــة يف خمتــرب اللغــة، أّم
وزارة التعليــم العــايل فهــي: الربجميــات التعليميــة املوجــودة وســائر املصــادر التــي خيــّول 
ــا  ــو افرتضن ــة البكالوريــوس، 1389: 10(. ول ــدرايس ملرحل األســتاذ اختيارهــا )الربنامــج ال
أّن الطالــب يــدرس كّل الســاعات املخّصصــة فإّنــه يــدرس 96ســاعة يف خمتــرب اللغــة العربيــة. 
ــن 80  ــّل ع ــا ال يق ــة إىل م ــم بحاج ــل )ACTFL(: أّن املتعّل ــة مث ــة الدولي ــرى األنظم ــا ت بين
ســاعة لــدروس مــادة االســتاع يف كّل مســتوى. أي إّن الطالــب املبتــدئ )األدنــى، واألوســط، 

واألعــى( بحاجــة إىل 240 ســاعة مــن التعليــم الســاعي )الرهبــان، 2017: 41(.

)ACTFL( تعليامت أكتفل املهاریة
مجعيــة  وتعــّد  1967م؛  عــام  يف  األجنبيــة  اللغــات  لتعليــم  األمريكيــة  اجلمعيــة  تأّسســت 
األجنبيــة  اللغــات  يف  متخّصصــون  أنــاس  هــم  أعضاؤهــا  وطنيــة  منظمــة   )ACTFL(
ينتمــي  والثقافــات.  اللغويــة  الدراســات  بمســتوى  والنهــوض  الرتغيــب  عــى  يعملــون 
ــن،  ــة، واملديري ــتويات التعليمي ــة املس ــات يف كاّف ــص يف اللغ ــن 12000 متخص ــر م ــا أكث إليه
واملتخّصصــن، واملرشفــن، والباحثــن وســائر الراغبــن يف تعليــم اللغــات؛ وقــد قّدمــت 
مجعيــة )ACTFL( معايــري الختبــار املهــارات اللغويــة لــكّل اللغــات وعــى كاّفــة املســتويات؛ 
ــة مــن خــربات الســنوات الطويلــة يف جمــال تعليــم  ــو الكفــاءات اللغوي وقــد اســتفاد أخّصائي
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اللغــات وصّممــوا تعليــات )ACTFL(. تبــّن هــذه التعليــاُت أهــداَف تعّلــم اللغــات لــدى 
ــراءة  ــّدث، الق ــتاع، التح ــة )االس ــة األربع ــاالت املهاري ــات يف املج ــدارس واجلامع ــة امل طلب
ــة  ــة املختلف ــتويات اللغوي ــم املس ــرَي لتقوي ــاُت )ACTFL( معاي ــّدد تعلي ــا حت ــة(. ك والكتاب
ــإّن أّي مســتوى يشــتمل عــى  ــًا هلــذه التعليــات ف ــة. ووفق ــة/ األجنبي ملتعّلمــي اللغــات الثاني
كاّفــة املســتويات الســابقة مــن الســهل إىل  الصعــب، وحتــّدد هــذه املهــارات مــا يمكــن للفــرد 
ــع  ــم اخلاض ــة املتعّل ــن خلفي ــر ع ــّض النظ ــك بغ ــه وذل ــن فعل ــز ع ــه أو يعج ــم أن يفعل املتعّل

ــت، 1390: 665( ــروف؟ )كن ــى ويف أّي ظ ــة ومت ــم اللغ ــن تعّل ــار، أي لالختب
تقّســم اجلمعيــة األمريكيــة لقيــاس املهــارات اللغويــة )ACTFL( يف قســم اللغــة العربيــة، 
معايــري التقويــم عــى أســاس مخســة مســتويات أصليــة: املســتوى املبتــدئ، املتوســط، املتقــّدم، 
ــدئ  ــتويات املبت ــة. فمس ــتويات ضمني ــا مس ــتوى منه ــكّل مس ــّدد ل ــّم حت ــز؛ ث ــّوق واملتمّي املتف

ــم كّل منهــا إىل األدنــى واألوســط واألعــى. واملتوســط واملتقــّدم يقسَّ

اجلدول رقم )1( تصنيف ACTFL للمهارات اللغویة
ACTFL

املبتدئ
Novice-Lowاألدنى

Novice-Midاألوسط

Novice-Highاألعىل

املتوسط
Intermediate-lowاألدنى

Intermediate-Midاألوسط
Intermediate-Highاألعىل

Advancedاملتقّدم

Superiorاملتفوق

Distinguishedاملتمّيز

قــد متـّـت االســتفادة يف هــذا البحــث مــن تعليــات اختبــار املهــارات )ACTFL( فقمنــا 
بتصميــم نمــوذج اختبــار يقــّوم مهــارة االســتاع للغــة العربيــة.
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تعليامت ACTFL لقياس مهارة االستامع

اجلدول رقم )2( تعليامت ACTFL لقياس مهارة االستامع

وصف املهارةاملستوی

 املبتدي
األدنی

 - يســتطيع املتعلــم التعــرف علــی كلــات منفــردة أو عبــارات شــائعة جــدًا إذا كانــت يف ســياقاهتا،
وخصوصــا الكلــات املناظــرة ملــا يف لغتــه، أو املقرتضــة منهــا، والعبــارات املحفوظــة كثــرية التكــرار.
 - اليســتطيع املتعلــم اســتيعاب فعــي للرســالة املحكيــة حتــی يف أبســط احلــاالت الشــخصية

واالجتاعيــة.

 املبتدي
األوسط

 - يســتطيع املتعلــم فهــم بعــض العبــارات القصــرية املتعلمــة التــي تكــون معــززة يف ســياق كالمــي
واضــح ومســموع بشــكل جــي.

- يستطيع املتعلم فهم كثر من عبارة يف آن واحد وقد حيتاج إلی التكرار.
ــهلة ــئلة الس ــض األس ــيطة لبع ــة البس ــارات اللغوي ــردات والعب ــض املف ــم بع ــم فه ــتطيع املتعل  - يس

ــرار. ــرية التك ــر كث ــة واألوام ــل اخلربي واجلم
- حيتاج املتعلم إلی فرتات توقف طويلة وبطء يف الكالم لكي يستوعب احلديث.

 املبتدي
األعلی

ــدًا أو ــة ج ــائل العادي ــل: الرس ــة، مث ــات العلمي ــال احلاج ــاول جم ــم كالم يتن ــم فه ــتطيع املتعل  - يس
ــا. ــم مفرداهت ــي تعل ــات  الت ــارات و التعلي العب

ــبيا ــة نس ــل الطويل ــض اجلم ــة و بع ــرية املحفوظ ــة القص ــارات اللغوي ــم العب ــم فه ــتطيع املتعل  - يس
ــًا. ــموعًا وواضح ــون مس ــري ويك ــكل كب ــم بش ــكالم الفه ــياق ال ــزز س ــا يع ــة عندم خاص

 - يســتطيع املتعلــم فهــم املفــردات اللغويــة والعبــارات الداخلــة يف تركيــب األســئلة، واجلمــل
  اخلربيــة واالســتفهامية املتكــررة، وقدحيتــاج إلــی التكــرار أو إعــادة الصياغــة أو التهمــل يف الــكالم.

 املتوسط
األدنی

 - يســتطيع املتعلــم فهــم بعــض املعلومــات و التعبــري مــن كالم بطــول اجلملــة علــی أن تكــون
ــة. ــال الروتيني ــة واألع ــراف االجتاعي ــل: األع ــه، مث ــخص واحتياجات ــة الش ــی خلفي ــرصة عل مقت
 - غالبــًا مــا يكــون فهــم املتعلــم متفاوتــًا وغــري منتظــم؛ لــذا يكــون التكــرار وإعــادة صياغــة املفــردات

ــة رضورية. اللغوي
 - يبــدي املتعلــم مقــدرة بســيطة أو معدومــة علــی فهــم نصــوص شــفوية يفهمهــا عــادة الســامع يف

املســتوی املتقــدم.

 املتوسط
 األوسط

 - يســتطيع املتعلــم فهــم مجــل طويلــة نســبيًا حتتــوي  علــی مزيــج مــن العنــارص اللغويــة التــي ســبق
تعلمهــا حــول عــدد مــن املوضوعــات املألوفــة.

ــتوی ــادة يف املس ــامع ع ــا الس ــي يفه ــفوية الت ــوص الش ــن النص ــاين م ــض املع ــم بع ــتمد املتعل  - يس
ــدم. املتق

ــكالم ــض ال ــة، وبع ــة الروتيني ــة أو اهلاتفي ــات التليفزيوني ــوی املحادث ــم حمت ــم فه ــتطيع  املتعل  - يس
ــيء. البط
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  املتوسط
األعلی

البســيطة حــول موضوعــات شــخصية املتعلــم فهــم كالم علــی مســتوی اجلملــة   - يســتطيع 
بيــرس وثقــة. واجتاعيــة أساســية 

ــا بســبب ــة أحيان ــی العــام مــن نصــوص مرتابطــة، مــع وجــود صعوب  - يســتطيع املتعلــم فهــم املعن
ــة. ــة املحكي ــب اللغ ــردات وتركي ــدودة بمف ــه املح معرفت

  - يســتطيع املتعلــم فهــم حــوار طويــل نســبيا يف عــدد مــن املوضوعــات املتعلقــة بأزمنة وأمكنــة خمتلفة
و قــد يكــون الفهــم غــري منتظــم لعــدم القدرة علــی إدرك فهــم املعــاين الرئيســة أو الدقيقــة أو كلها.

 - يســتطيع املتعلــم فهــم األفــكار الرئيســة  وبعــض األجــزاء الدقيقــة للحــوار املتصــل بموضوعــات
مألوفــة.

 املتقدم

- يستطيع املتعلم فهم النصوص الرسدية والوصفية الطويلة نسبيًا بيرس وثقة.
 - يســتطيع املتعلــم فهــم األفــكار الرئيســة ملعظــم املحادثــات ويقــدر علــی متابعــة النقــاط األساســية

 يف كالم معقــد.
 - يســتطيع املتعلــم اســتخالص بعــض املعــاين مــن النصــوص الشــفوية يف مواضــع أو مواقــف غــري

مألوفــة.
ــي ــتنتاجات الت ــع إدرك االس ــفوي م ــاب ش ــة يف خط ــاين املقدم ــتيعاب املع ــم اس ــتطيع املتعل  - يس
يقصدهــا املتكلــم، ولكــن قــد اليتمكــن مــن إدرك املعــاين الدقيقــة ذات البعــد الثقــايف واالجتاعــي.

 املتفوق

 - يفهــم املتعلــم نصوصــًا لغويــة واســعة ومتنوعــة، ولديــه قــدرة علــی فهــم األفــكار الرئيســة
للحديــث يف اللهجــة اإلقليميــة بــا فيهــا املوضوعــات املتخصصــة.

 - يســتطيع املتعلــم فهــم بعــض النصــوص األدبيــة وفهــم املصطلحــات التعبرييــة واإلشــارات
الثقافيــة.

 - يســتطيع فهــم لغــة اجلســد و التعبــريات مــن خــالل فهــم لغــة املعلومــات املســتنتجة والضمنيــة،
والنــربة، ووجهــة النظــر، ويــدرک التحــوالت غــري املتوقعــة يف التفكــري يف ســياق مواضيــع معقــدة.
 - يفهــم الــكالم املجــرد أو التقنــي إضافــة إلــی فهــم املفــردات الدقيقــة غــري الشــائعة واألســاليب

ــة املعقــدة. البالغي

املتميز

-  يكاد املستمع يفهم كل مستويات اللغة املحكية وأساليبها ضمن اإلطار الثقايف للغة.
- تذوق النصوص األدبية وإدرك قوي للمفاهيم الثقافية واإلجتاعية.

- القدرة علی االستنتاج من كالم يستخدم مفردات دقيقة ومتخصصة وتركيب معقدة.
ــري ــة و غ ــات املألوف ــن املوضوع ــع م ــال واس ــی يف جم ــكالم يف الفصح ــم ال ــم فه ــتطيع املتعل  - يس

ــة. املألوف

مــا نشــاهده يف اجلــدول رقــم 2هــي جمموعــة التعليــات التــي قّدمتهــا اجلمعيــة األمريكيــة 
لتعليــم اللغــات األجنبيــة الختبــار مهــارة االســتاع يف اللغــة الثانيــة )كنــت، 1390: ص671-
674( و)www.actfl.org(؛ وقــد قــام الباحثــون بتوطــن هــذه التعليــات، ليســتخدموها يف 
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تقويــم واختبــار مهــارة االســتاع لــدى الطــالب اإليرانيــن.

الطریقة
يعّد هذا البحث وظيفيًا، وقد أفيد من األسلوب الوصفي  للوصول إىل نتائج معتمدة 

ــّدد  ــد حت ــل، وق ــام أكتف ــات نظ ــًا لتعلي ــج وفق ــل النتائ ــّم حتلي ــث ت ــا. حي ــوق هب ــن الوث يمك
نطــاق الدرجــة مــن 2 )املبتــدئ األدنــی( إلــی 10 )املســتوی العــايل(. أمــا درجــة 1 فاللطالــب 
الــذي مل يتمّكــن مــن اإلجابــة الصحيحــة عــن أّي ســؤال. ومل يتضّمــن االختبــار درجــة ســلبية 

ــة. ــات اخلاطئ لإلجاب

جمتمع وعينة الدراسة
جمتمــع الدراســة طــالب الســنة الثالثــة والرابعــة من مرحلــة البكالوريــوس بقســم اللغــة 
العربيــة يف جامعــة اخلوارزمــي، حيــث تــم اختيــار 38 طالبــًا وطالبــة كعينــة حيــث تــّم 
اختيارهــم بشــكل هــادف وفــق تقنيــة معيــار االختيــار. وكان املعيــار يف هــذه الدراســة اجتيــاز 
درس املختــرب بمراحلــه الثــالث، وقــد حرصنــا عــى أن يكــون كّل املســامهن مــن أبنــاء اللغــة 

ــرب. ــون ع ــالب ايراني ــم ط ــون بينه ــية وأن ال يك الفارس

أداة الدراسة
هــذا البحــث قــد وّظــف اختبــارًا معــّدًا مــن قبــل الباحثــن مــن أجــل مجــع املعلومــات، وقــد 
ــث  ــة حي ــة إىل أوراق األجوب ــام SPSS، باإلضاف ــطة نظ ــات بواس ــات املعطي ــاب ثب ــّم حس ت
كانــت عّينــة الدراســة تســتمع إىل امللّفــات الصوتيــة، ثــّم ختتــار األجوبــة الصحيحــة يف أوراق 

األجوبــة، التــي صّححــت فيــا بعــد بشــكل يــدوي مــن قبــل الباحثــن.
ــا جهــد  ــة األمــر متـّـم تصميــم 70 ســؤاالً ذا أربــع إجابــات يف ســبعة أقســام حاولن يف بداي
إمكاننــا أن نراعــی مواصفــات )ACTFL( الختبــار اللغــة الثانيــة كانــت هــذه األســئلة 
تتضّمــن أســئلة ذات إجابــات قصــرية، أســئلة ذات إجابــات طويلــة، االســتنتاج مــن النــص، 
ــتويات  ــن يف مس ــن املتعّلم ــن كلٍّ م ــًا ع ــات )ACTFL( تعريف ــت تعلي ــد قّدم ــا. لق وغريه
املبتــدئ/ املتوســط/ املتقــّدم/ املتفــوق/ واملتمّيــز، فُأعــّدت أســئلة تطابــق تلــك التعريفــات، 
تبــّن املســتويات املختلفــة، واملهــارات التــي ختتــرب يف هــذا االمتحــان تشــمل املفــردات 

ــي. ــو الوظيف ــب النح ــك تراكي ــات وكذل واملصطلح
ــرية،  ــوارات القص ــواع؛ احل ــة أن ــى ثالث ــي ع ــار فه ــذا االختب ــة هل ــوارات املصّمم ــا احل أّم
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واحلــوارات املتوســطة واحلــوارات الطويلــة. تــّم تســجيل امللــّف الصــويت يف بيئــة مناســبة ملثــل 
هــذه االختبــارات )يف االســتوديو( وقــد أجــري االختبــار يف خمتــرب )معمــل( اللغــة بجامعــة 

اخلوارزمــي.

صدق األداة 
ــّد وأن يقــوم مصّممهــا قبــل كّل يشء  ــارات الصغــرية، الب مــن وجهــة نظــر دواس أّن االختب
بتطبيقهــا عــى عّينــات مــن بيئــة الدراســة، أي أن يقــوم بإجــراء هــذا االختبــار عــى أنــاس هــم 
ــن  ــن جمموعت ــا م ــد أفدن ــة )دواس، 1387: 109( لق ــع الدراس ــراد جمتم ــرب إىل أف ــبه وأق أش
ــن يف  ــاتذة متخّصص ــة أس ــن مخس ــة األوىل م ــت املجموع ــدق األداة تكّون ــة ص ــل درج لتحلي
ــئلة  ــل أس ــوا بتحلي ــث قام ــة حي ــات اإليراني ــة يف اجلامع ــة العربي ــتاع للغ ــارة االس ــم مه تعلي
ــة  ــنوات الثالث ــالب الس ــن ط ــة م ــوا مخس ــة: فكان ــة الثاني ــا الفئ ــا. أّم ــد صدقه ــار وتأيي االختب
ــكل  ــم بش ــّم اختياره ــث ت ــي حي ــة اخلوارزم ــا بجامع ــة وآداهب ــة العربي ــرع اللغ ــة يف ف والرابع
عشــوائي، وتــّم تطبيــق االختبــار عليهــم يف نفــس الظــروف التــي أجــري فيــا بعــد فيهــا 
االختبــار األصــي. ولقــد أجابــوا عــن أســئلة االختبــار ثــم اســُتخربوا وبحســب طريقــة 
)retrospection( عــن مســتوى صعوبــة األســئلة، وتناســبها مــع معلوماهتــم العربيــة العاّمــة 

ــي: ــد جــاءت بعــض آرائهــم كــا ي ــا وجــدوه نقطــة ضعــف يف األســئلة، وق وعــن كّل م
ــهل إىل  ــن الس ــئلة م ــت األس ــد صّمم ــًا، وق ــدًا تقريب ــار جي ــخص األول: كان االختب الش
ــة شــيئًا فشــيئًا، حيــث أتاحــت للطالــب أن يعــرف  ــزداد صعوب الصعــب، وكانــت األســئلة ت

ــو اآلن. ــوي ه ــتوى لغ ــهولة يف أّي مس ــكل س وب
الشــخص الثــاين: رغــم أّن االختبــار كان ســهاًل يف ظاهــره، إاّل أّنــه كان صعبــًا يف واقعــه، 
ــًا، ولقــد كان القســم الــذي ختتــم أســئلته بـ»مــاذا قصــد  ــة أحيان ــا جزئي كان يســأل عــن قضاي
الرجــل بكالمــه؟« يســتفرسنا عــن نيــة املتحــّدث، وهــذا مــا يتطّلــب بعــض الدّقــة. أّمــا القســم 
الــذي كان يقــّدم األجوبــة ويطالبنــا بالســؤال فــكان أصعــب قســم بالنســبة يل. أرى أّن عــدد 

األســئلة كثــري.
الشــخص الثالــث: يبــدو يل أّن رسعــة املتحّدثــن يف امللــّف الصــويت كانــت مناســبة 
وبحســب املواصفــات، لكنـّـي بــدأت أشــعر بالتعــب الذهنــي عنــد بــّث األســئلة األخــرية مــن 
االختبــار؛ مل تكــن األجوبــة مرئيــة ـ أي مل تكــن اإلجابــة عينهــا يف االختيــارات ـ بــل كان األمــر 

ــار. ــاه وهــذا مــن حماســن االختب ــز واالنتب ــب الرتكي يتطّل
الشــخص الرابــع: كان عــدد األســئلة كثــريًا، حيــث بــدأت أتعــب يف أواخــر االختبــار. وأّمــا 
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املتحّدثــون فكانــوا ينطقــون احلــروف بشــكل صحيــح وواضــح، وكانــت املــّدة الزمنيــة املتاحــة 

لــكّل ســؤال مناســبة ال طويلــة وال قصــرية.
الشــخص اخلامــس: كانــت األســئلة بالنســبة يل صعبــة، فبعــض املفــردات مل أكــن أعرفهــا 
ومــا رأيتهــا مــن قبــل يف كتبــي الدراســية. أمــا األقســام التــي كان يزيــد فيهــا عــدد املتحّدثــن 

عــن شــخصن، كنــت أواجــه فيهــا صعوبــة يف العثــور عــى اجلــواب.
مــن نقــاط ضعــف هــذا االختبــار والنقطــة التــي أّكــد عليهــا معظــم الطــاّلب الذيــن 
شــاركوا يف االختبــار التمهيــدي كانــت كثــرة األســئلة؛ ولذلــك قمنــا بتقليــل عــدد األســئلة، 
ُحذفــت ثالثــة أســئلة مــن قســم النحــو الوظيفــي، ثالثــة أســئلة مــن قســم املفــردات، وأربعــة 
أســئلة مــن قســم االســتيعاب. وكانــت األســئلة املحذوفــة بحســب رأي الفئــة األوىل أي 

ــؤاالً. ــتن س ــي بس ــار األص ــق االختب ــّم تطبي ــاهبات، فت ــن املتش ــل بضم ــاتذة تدخ األس

ثبات األداة
ــث  ــاخ. حي ــا كرونب ــة آلف ــهرها طريق ــّل أش ــات األداة، لع ــن ثب ــق م ــة للتحّق ــرق خمتلف ــة ط ثم
ــرى املختّصــون  ــايل. وي ــاّم واملث ــات الت ــًا للثب ــرب عــدد 1 مصداق ــر إىل 1، ويعت ــّدر مــن الصف تق
أن املقاديــر التــي تفــوق 0/7 هــي مقــدارًا مقبــوال ً لثبــات الســؤال )مــريزاده، 1395: 376(؛ 
لقــد كان عندنــا يف االختبــار 60 مقولــة وّزعــت عــى 38 طالبــًا مــن طــاّلب فــرع اللغــة العربيــة 
وآداهبــا بجامعــة اخلوارزمــي )جمتمــع الدراســة( الختبــار مهــارة االســتاع لدهيــم. وبــا أّن كّل 
ســؤال حيتــوي ثــالث إجابــات خاطئــة وواحــدة صحيحــة، فقــد قمنــا بدراســة النتائــج عــى 
ــا  ــا صحيــح وإّم أســاس أّن كّل مقولــة هــي متغــرّي بمقيــاس اســمي ال خيــرج عــن حالتــن إّم

خطــأ.

اجلدول رقم )3( )مقياس آلفا كرونباخ احلاصل من االختبار كّله(

مقياس آلفا كرونباخعدد املقوالت املدروسة

560.830

ــار  ــاخ املســتحصل مــن االختب ــا يف اجلــدول رقــم )3(، إّن مقــدار آلفــا كرونب يالحــظ هن
كّلــه، 0/830 حيــث يعــّد مقبــوالً يف حماســبة الثبــات. وهــذا املقــدار هــو حصيلــة 59 مقولــة، 
وقــد ُحــذف ســؤال واحــد لعــدم توّفــر درجــة الثبــات املطلــوب فيــه، وذلــك ألّن مجيــع 
ــت يف  ــري ثاب ــه تأث ــن ل ــك مل يك ــح. لذل ــكل صحي ــؤال بش ــذا الس ــن ه ــوا ع ــن مل جیيب املمتَحن
القيــاس والتحليــل وقــد قــام النظــام احلاســويب بحــذف هــذا الســؤال بشــكل ذايت. فصــارت 
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النتيجــة لـــ 59 ســؤاال ًمــا يعــادل عــدد 0/830.

اجلدول رقم )4( عدد املشاركنی باإلجابة عن األسئلة

العددباملئة

اإلجابات املرصودة92.7٪38

اإلجابات املفقودة7.3٪3

املجموع100٪41

عنــد حتليــل االختبــار تــّم رصــد 38 شــخصًا وُحــذَف ثالثــة أشــخاص مــن بــن 41 
طالبــًا، وذلــك لعــدم اإلجابــة عــن عــدد كثــري مــن األســئلة. ويعــرّب عــن هــؤالء األشــخاص 
ــة قليلــة  ــات هــؤالء الثالث ــات املفقــودة، أو األشــخاص الغائبــن. ولقــد كانــت إجاب باإلجاب
بحيــث ال يعــّول عليهــا فحذفتهــا برجمــة احلاســوب. وقــد تــّم رصــد 7%/92 مــن املشــاركن 

ــار. ــة االختب ــرشوط لصح ــات امل ــن الثب ــار بضم يف االختب

عرض النتائج
مل يكــن النجــاح أو الرســوب هــدف مصّممــي االختبــار، إذ كانــت الدرجــات لتحديــد 

.)ACTFL( املســتوى املهــاري الــذي عليــه الطالــب وذلــك وفقــًا لتعليــات

اجلدول رقم 5 )تصنيف الدرجات طبق األجوبة(
مستویدرجة

متميز1060-55
متفوق954-50
متقدم849-45
متوسط أعلی744-38

متوسط أوسط637-31

متوسط أدنى530-24

مبتدی أعى423-17
مبتدی أوسط316-10

مبتدی أدنى29-1

عدم اإلجابة عن أسئلة االختبار10

يبــدأ نطــاق الدرجــات مــن 2 )مبتــدئ أدنــى( إىل 10 )عــال(. وقــد رصــدت درجــة 1 للطالــب 
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الــذي مل جیــب عــن أّي ســؤال.

ــه مــن  مل نرصــد لالختبــار درجــة ســلبية عــن اإلجابــات اخلاطئــة، وقــد كانــت النتائــج أّن
بــن 38 ممَتَحــن، كان واحــد يف املســتوى املتوســط األعــى، وثالثــة يف املســتوى املتوســط 
ــدئ  ــة عــرش شــخصًا يف املســتوى املبت ــى، وثالث األوســط، وســتة يف املســتوى املتوســط األدن
األعــى، ومخســة عــرش شــخصًا يف املســتوى املبتــدئ األوســط، وثالثــة أشــخاص يف املســتوى 

ــى. ــدئ األدن املبت
اجلدول رقم )6( اإلحصاءات الوصفية للمقوالت الـ 59

 عدد املقوالت
 احلدنطاق التغيريالفرقاملدروسة

األقىص
 احلّد

املعدلاألدنى

 متوسط590.0360.8680.8950.0260.356
املقوالت

اجلــدول رقــم )6( يبــّن لنــا وصــف اإلحصــاءات. فهــو حيــّدد معــّدل درجــات املمتَحنــن 
يف 59 مقولــة )ســؤال(. كــا يالَحــظ فــإّن معــّدل الدرجــات لـــ 59 مقولــة قــد بلغ0/356حيث 
ــن الطــالب( 026 /0 وكان احلــّد األعــى )أي أعــى  ــى درجــة ب ــى )أي أدن كان احلــّد األدن
ــر إىل 1. وكان  ــدد صف ــن ع ــدار م ــذا املق ــب ه ــد حوس ــالب( 0/0895. وق ــن الط ــة ب درج

نطــاق التغيــريات ملتوســط املقــوالت 0/868 والفــرق املســّجل هــو 0/036 
الرسم البياين رقم )1( )مستوى املهارة اللغویة لدى املسامهنی يف االختبار(

كــا يلحــظ هنــا يف الرســم البياين رقــم )1( أّن املســتوى اللغوي لـــ37 باملائة مــن املمتحنن، 
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هــو املبتــدئ األوســط و32 باملائــة هــو املبتــدئ األعــى؛ وهــذا يعنــي أّن أكثــر املمتحنــن هــم يف 
هذيــن املســتوين؛ 7 باملائــة مــن الطــالب يف املســتوى املبتــدئ األدنــى، و15 باملائــة يف املســتوى 
املتوســط األدنــى، و7 باملائــة هــم يف املســتوى املتوســط األوســط، و2 باملائــة هــم يف املســتوى 
املتوســط األعــى. ومل يكــن أّي طالــب يف املســتوى املتقــّدم أو املتّفــوق أو املمتــاز. وهــذا يعنــي 
أّن قســًا كبــريًا مــن املمتَحنــن مازالــوا يف املســتوى املبتــدئ رغــم اجتيازهــم لــدرس املختــرب 
ــي 80  ــدويل ه ــام ال ــل النظ ــن قب ــتاع م ــارة االس ــّددة مله ــاعات املح ــالث. فالس ــه الث بمراحل
ــل  ــن قب ــّدد م ــدرايس املح ــج ال ــودة يف الربنام ــاعات املرص ــّن الس ــتوی، لك ــكّل مس ــاعة ل س
وزارة التعليــم العــايل لــدرس خمتــرب اللغــة العربيــة يف اجلامعــات هــي أقــّل بقليــل مــن ذلــک.

لقــد تــّم يف هــذه الدراســة اختبــار مهــارة االســتاع لطــالب البكالوريــوس يف اللغــة العربيــة 
ــد  ــارات )ACTFL( وق ــاس امله ــات قي ــا ملواصف ــك وفق ــي وذل ــة اخلوارزم ــا بجامع وآداهب

أشــارت النتائــج إىل مــا يــي: 
من خالل اإلجابة عىل السؤال األول للبحث وهو:

ــل  ــي أكتف ــار العامل ــًا لإلط ــتاع وفق ــارة االس ــة مله ــة العربي ــي اللغ ــتوی متعّلم ــا مس أوال- م
ــي؟ ــة اخلوارزم ــا يف جامع ــة وآداهب ــة العربي ــم اللغ ــالب قس ــدی ط ــاري ل )ACTFL( املعي
ــدد  ــك أّن ع ــط، ذل ــتوى املتوس ــوق املس ــا ف ــة إىل  م ــع الدراس ــة يف جمتم ــن الطلب ــل أيُّ م مل يص
الســاعات املخّصصــة لــدرس خمتــرب اللغــة العربيــة والــذي ُوضــع أساســًا لتقويــة مهــارة 
ــا  ــتوی م ــم يف كّل مس ــر للمتعّل ــي أن يتوّف ــي ينبغ ــق النظــام العامل ــّدًا. فطب ــة ج ــتاع، قليل االس
ال يقــّل عــن 80 ســاعة تعليميــة يف الصــّف، بينــا خّصــص لــدرس املختــرب اللغــوي بمراحلــه 
ــول  ــن الق ــی. ويمك ــدئ األدن ــتوی املبت ــادل أاّل املس ــذا ال يع ــري. وه ــاعة ال غ ــالث 96 س الث
ــد  ــيباين )1391هـــ.ش(. فلق ــره ش ــة زه ــة الباحث ــج دراس ــع نتائ ــق م ــتنا تتواف ــج دراس إّن نتائ
أشــارت يف رســالتها إلــی أّن ســاعات تدريــس املختــرب قليلــة وأّن املتعّلــم لــن يتقــّدم يف ظــّل 
هــذه الســاعات املحــدودة تقّدمــًا ملحوظــًا ودراســتنا أيضــا توّصلــت إىل نفــس النتائــج مــن 

ــاه. ــذي أجرين ــار ال ــالل االختب خ
كــا أّن دراســتنا تؤّيــد مــا أشــارت إليــه الباحثــة ســهيال حمســني نجــاد )1394هـــ.ش(. وقد 
ــة  ــة يف أقســام اللغــة العربي ــی أّن الســاعات املخّصصــة لتدريــس املهــارات اللغوي أشــارت إل

هــي أقــّل مــن املعيــار العلمــي. وقــد أّيــدت دراســتنا مــا ذكرتــه الباحثــة حمســني نجــاد.
ــض،  ــا البع ــديدًا ببعضه ــًا ش ــة ارتباط ــارات اللغوي ــرت أّن للمه ــد أظه ــواين فق ــا العل أّم
ــى إىل  ــتوى األدن ــاوزوا املس ــن ج ــة الذي ــن الطلب ــل م ــدد القلي ــتنا أّن الع ــارت دراس ــد أش ولق
املســتوى املتوّســط قــد اكتســبوا جانبــًا مــن مهارهتــم يف االســتاع مــن  احلضــور يف الــدروس 
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التــي اهتــّم أســاتذهتا بااللتــزام باللغــة العربيــة يف التدريــس ممـّـا قــّوی لدهيــم مهــارة االســتاع.
ثانيا:أجابــت الدراســة عــى الســؤال الثــاين للبحــث مــا هــي أســباب حتقيــق الطــالب املســتوی 

املصنــف وفقــًا لإلطارالعاملــي أكتفــل؟
لقــد أرشنــا إلــی أن مــن أهم أســباب ضعــف مهارة االســتاع هي قّلــة الســاعات املخّصصة 
مقارنــة بالســاعات املحــددة مــن قبــل اإلطــار العاملــي أكتفــل لتعليــم مهــارة االســتاع. حيــث 
تعتــرب الســاعات التدريســية مــن العوامــل األساســية فــی حتديــد املنهــج الــدرايس واملســتوی 
التعليمــي ألنــه مــن خــالل ســاعات احتــكاك املتعلــم مــع اللغــة املســتهدفة، فوجــود الســاعات 
ــة  ــن تغطي ــتاذ م ــن األس ــه ويمك ــل نفس ــدرس لتأهي ــز امل ــارة حيف ــذه امله ــس ه ــة لتدري الكافي

املحتــوی العلمــي هلــذه املــادة . 

التوصيات 
ووفقًا هلذه النتائج املستخلصة يف هذه الدراسة نقرتح:

1. إعــادة النظــر يف منهــج قســم اللغــة العربيــة و آداهبــا يف مرحلــة البكالوريــوس مــن حيــث 
ــارة  ــال مه ــة يف جم ــة خاص ــاعات املخصص ــي، والس ــوی العلم ــية، واملحت ــررات الدراس املق

ــتاع. االس
2. إجــراء دراســات تطبيقيــة حــول تدريــس املهــارات اللغويــة األربــع، والرتكيــز علــی مهاريت 

املحادثة و االســتاع.
3.ختطيــط منهــج التقويــم للمهــارات اللغويــة األربــع، والتنــوع واالهتــام بالتقويــم الــذايت، 
وتقديــر احلاجــات، و الســجل التقويمــي أو دفــرت الدرجــات، وحماولــة تغطيــة جوانــب تطويــر 
ــاعد  ــي تس ــس الت ــارات واملقايي ــتخدام األدوات واالختب ــتدعی رضورة اس ــا يس ــب مم الطال

علــی التحديــد الدقيــق ملســتواهم.
4.ختطيــط برامــج خاصــة لتأهيــل املدرســن وتنميــة قدراهتــم املهنيــة، وحماولــة مواكبــة التقــدم 

العلمــي يف جمــال طــرق التدريــس والتقــدم الرسيــع للتكنولوجيــا.

اهلوامش
1: شــهادة االختبــار للملــكات اللغويــة العربيــة، مــن تصميــم جامعــة الفــردويس بمشــهد و 

االختبــار الشــامل لتقويــم املهــارات اللغويــة، مــن تصميــم جامعــة طهــران.
.Actfle Listening proficiency Test :2
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  املصادر و املراجع

ــة  ــات األجنبي ــم اللغ ــی لتعلي ــس األمريك ــادات املجل ــاد. )2016 م(. »إرش ــح عي ــوری، صال احلج
)ACTFL( دراســة وصفيــة حتليليــة للمســتويات و املهــارات و الكفاياتـــ«. جملــة األثــر. العــدد25. 

.210 221- ص 

احلــالق، عــي ســامي. )2014م(. املرجــع يف تدریــس مهــارات اللغــة العربيــة و علومهــا. طرابلــس: 
املؤسســة احلديثــة للكتــاب.

خليــل، حنــان حســن عــي. )2015 م(. أثــر اســتخدام قصــص حمــكاة برامــج الكمبيوتــر التفاعليــة يف 
تنميــة مهــارت االســتاع للغــة العربيــة. ديب: بحــث منشــور ضمــن وقائــع املومتــر الــدويل الرابــع للغــة 

العربيــة 6-10 مايــو.

إعــداد  يف  املســر  )2012م(.  حممدفضــل.  عبداخلالــق  حممــد  و  عبدالعزيــز  بــن  خالــد  الدامــغ، 
ســعود. امللــک  جامعــة  ريــاض:  األجنبيــة.  اللغــات  ملــدريس  اإلختبــارات 

دواس، دی. ای. )1387هـــ.ش(. پيامیــش در حتقيقــات اجتامعــی، مرتجــم هوشــنگ نايبــی. هتــران: 
نــرش نــی.

الرهبــان، أمحــد نــّواف و آخــرون )2017م(. دليــل تطبيقــي ملعّلــم الّلغــة العربيــة للناطقــنی بغرهــا. ط 
2. إســطنبول: أكاديميــة إســطنبول.

زنــدی، هبمــن و ديگــران. )1393هـــ.ش(. »آزمــون چندگزينــه اِی شــنيدن: مقايســة تأثــري ارائــة 
ــی  ــر فارس ــه غ ــی ب ــان فارس ــوزش زب ــه آم ــتاری و گفتاری«.پژوهش نام ــب نوش ــا در دو قال گزينه ه

ــتان 1393 ص47-68. ــاره 2، تابس ــوم، ش ــال س ــان. س زبان

ــان. هتــران: ســازمان  ــه و نعمــت زاده. )1376 هـــ.ش(. بررســی تارخیــی آمــوزش زب رشيفــی، هدي
پزوهــش و برنامه ريــزی آموزشــی.

شــيبانی، زهــره. )1391هـــ.ش(. »بررســی و نقــد مهــارت شــنيداری و نقــش متــون ادبــی در تقويــت 
ايــن مهــارت در رشــته زبــان و ادبيــات عربــی در دانشــگاه های دولتــی ايــران«. پایان نامــه كارشناســی 

ارشــد رشــته زبــان و ادبيــات عربــی، دانشــگاه تربيــت مــدرس.

بــه  زبان فارســی  آمــوزش  نظریه هــای  و  اصــول  )1385هـــ.ش(.  حممــد.  ســيد  ضياءحســينی، 
ســخن. انتشــارات  هتــران:  غر فارســی زبانان. 
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چكیده
ــه  ــوزی موردتوج ــد زبان آم ــد در رون ــه بای ــت ک ــی اس ــن مهارت ــن و مهم تری ــنیداری اولی ــارت ش مه
قــرار گیــرد. اگــر مهــارت شــنیداری تقویــت یابــد، زبان آمــوز در دیگــر مهارت هــای زبانــی هــم رشــد 
ــق  ــد و مطاب ــه ده ــل ارائ ــی أکتف ــوب بین الملل ــی از چهارچ ــالش دارد تعریف ــه ت ــن مقال ــد. ای می کن
ــن  ــق، تعیی ــن تحقی ــن چهارچــوب، مهــارت شــنیداری دانشــجویان را بســنجد. هــدف از انجــام ای ای
ســطح مهــارت شــنیداری مطابــق چارچــوب ACTFL اســت. بــرای گــردآوری اطالعــات، از آزمــون 
محقــق ســاخته، استفاده شــده اســت. روایــی آزمــون توســط پنــج نفــر از اســتادان مهارت هــای زبانــی 
ــا اســتفاده از نرم افــزار SPSS و بــه شــیوة آلفــای کرونبــاخ محاســبه  تأییــد گردیــد. پایایــی آزمــون ب
ــرای ۳8 نفــر از دانشــجویان ســال ســوم و ســال چهــارم مقطــع کارشناســی رشــتۀ  گردیــد. آزمــون ب
ــان داد دانشــجویان  ــش نش ــای پژوه ــد. یافته ه ــرا ش ــی اج ــی دانشــگاه خوارزم ــات عرب ــان و ادبی زب
پــس از گذرانــدن درس آزمایشــگاه زبــان ۳-۱ در ســطح مطلوبــی از مهــارت شــنیداری زبــان عربــی 
ــی،  یکــی از عوامــل ضعــف  ــان عرب ــودن ســاعت تدریــس درس آزمایشــگاه زب ــد. کــم ب ــرار ندارن ق
ــم  ــدم فراه ــارت و ع ــس مه ــه تدری ــدم توجــه مدرســین ب ــارت شــنیداری دانشــجویان اســت. ع مه

بــودن محتــوای علمــی مناســب نیــز در ایــن امــر نقــش دارنــد. 

واژگان كلیــدی: آمــوزش زبــان عربــی، ســنجش مهــارت زبانــی، مهــارت شــنیداری عربــی، 
 ACTFL ــای رهنموده

 sedghi@khu.ac.ir :نويسنده مسؤول *



Determining the level of listening skills of Arabic 
language learners in accordance with the ACTFL 
framework for assessing foreign language skills 

Assessment: (The case study of the Department of Arabic 
Language and Literature at Kharazmi University)

Hamed Sedghi*1, Soheyla Mohseny Nejad2, Seyyed Adnan 
Eshkevari3,Hossein Talebzadeh4, Pouran Rezaei Choshali5

1. Professor in Arabic Language and Literature,Kharazmi University. Iran.
2. Assistant Professor in Arabic Language and Literature,Imam Sadiq University, Iran.
3.  Assistant Professor in Arabic Language and Literature, Kharazmi University. Iran.
4. Assistant Professor of Applied Linguistics, Department of Foreign Languages, 

Kharazmi University. Iran.
5. PHD. Student of Arabic Language and Literature, Kharazmi University. Iran.

Abstract
Listening skill is one of the most important skills which should be 
developed during the language learning process. Improving listening 
skill can result in a boost in other language skills, too. While attempting 
to elaborate on the ACTFL International Framework, this paper utilizes 
it to assess Iranian students’ listening skill according to this assessment 
criteria. The required data were collected through a researcher-made 
test. The validity of the data collection instrument was established by 
five university professors who specialized in teaching language skills. 
SPSS software was used to calculate the test’s Cronbach’s alpha, and 
it confirmed the desirable reliability of the instrument. The developed 
listening test was administered to the third and fourth year undergraduate 
students (a total of 38) majoring in Arabic language and literature at 
Kharazmi University. The research findings suggest that despite taking 
three language laboratory courses, the students cannot by any means be 
placed at a satisfactory level of listening ability. The limited number of 
hours dedicated to the language laboratory courses seem to contribute 
to the students’ low listening competence. Other contributory factors 
appear to include an inadequate attention, on the part of the instructors, 
to the teaching of communicative skills along with the unavailability of 
proper educational materials for teaching listening.  

Keywords: Teaching Arabic language, language proficiency assessment, 
Arabic listening skills, ACTFL guidelines.
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