
 

12 

 

 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . هـ 8931شتاء ، 53لـالعدد ا، محكمة ةيعلم

 12-20 صص؛ م 0202

 متعّلمي الّلغة العربّية یتحليل أنواع الدوافع لد
 لغير الناطقين بها في مركز الّلغات بجامعة الكويت

 1يدانش محمد، 8يوسف نظري
 ازی وآداهبا جبامعة ش ةیاللغة العربيف قسم أستاذ مساعد . 1
 ازی وآداهبا جبامعة ش ةیاللغة العرب قسم أستاذ مساعد يف. 2

 21/82/8931: البحث خ قبوليتار   12/22/8931: البحث خ استالميتار 

 صالملخّ 
ظهرررررا يف العارررر د االترررریة الرررراو ا عدعرررردة  ستللرررراا دوايررررن متعلل ررررا الللغرررراا اال   یلررررة ال ل  لیرررر  الرررردواين 

ائررتعللم. والللرر  عررب دوايررن ائتعلل رر   یائ ررا و وائارررااا الاا  ررة علرر والرغ رراا مررب ائ ررادي الر یسررة يف   رری 
ّلّل  وائدالسرر  علرر ّسلسرراا وائني ل رر  وائرر م ررا مهم وياررام لل ت لل رراا ا دعرردة. ان  قررام مررب  ت رر عر یعسرراعد ائ

ّلررواة واولرره  ره  الدلااسررة استولراا أنر ا  الرردواين لرد ررة  ی حورردمتعلل ررا الللغرة العربیلرة يف ی ره  ال ائراکر  ائه ل
وباسررتنيدا   سررةیلةلتعلرریم الللغررة العربیلررة لغرری ال ررالا  هبررا يف الل عرره. و ررها االمررر قررد يل  ررن ال یانرراا بال رعاررة ائ

يف احلر    اناایاخلاصلة الن ا  الدواين ع د متعلل ا الللغاا اال   یلة. وقد متله معا ة ال  LLOS-IEAاست انة 
. هعرررريف مركرررر  الللغرررراا جبامعررررة الو   2112/2112الدلااسررررة يف العررررا  الدااسررررا  هعرررر. أ ر (SPSS)اإلوصررررا یلة 

العربیلة يف مرک  تعلیم الللغاا جبامعة الل عه. بلغ عردد أيرراد عی رة الدلااسرة  للغةوتو ل  جمت ن الدلااسة مب دااسا ال
  سرریلة مررب  تلرر  ال لرردا   22اسررة عامررام. ل رر  ائلررااك   يف  رره  الدلا  22و 12  لال ررام ولال ررة ع ررر م برر 22

رر     ضلرر ع رردام و ررها االمررر   یررقل «ايعیلررةالدل  ابیرغ»اآلسری علة وااليرعایلررة واالاوبرلیلررة. كلررّه نتررا و الدلااسررة أ ل مت سل
ايعیلررة لررد ّ ا ائتعلل رر یااتّررا  الدل ايعیلررة اخلاا یلررة والداتلیلررة ي   . أملررا ائااانررة برر  رر رر  الدل رر    ررهیل مت سل ااتّررا  مت سل

ايعیلررررة الداتلیلررررة و ررررها   وأ ل ورررر اي  ائتعلل رررر  داتلیلررررة أكنررررر مررررب أ  تورررر   تاا یلررررة. وكلررررّه نتررررا  یعلرررر دلل عررررالدل
ايعیلرة.  ا تت اااا اإلوصا یلة عب عد  و  د قی رة ذاا د لرة حوصرا یلة ئتغری ا ر ف والّرر  ا رامعا يف نر عا الدل

ايعیلة اخلاا یلة. هایحل  ت اعا یلة لل   اة ا غرايیلة الليت أ ل   اك قی ة ذاا د لة حوص  ل وت   ائتعللم يف الدل
 

ايعیلة الداتلیلة،  امعة الل عه.الكلمات الرئيسة:  ايعیلة اخلاا یلة، الدل  تعلیم الللغة العربیلة، الدل

                                                                                                                                                       

ّو الل  Nazari.Yusuf@shirazu.ac.ir                  لاتب ائس
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 المقدمة. 8
هبررا امت عرراا  اةرر  ا اللرريت مرررل التل  اايررة واحلّررااة. ويف أعاررابع رری عررب النل  اصرر  والتل وسرریلة للتل  الللغررة أ ررمل 

 اص  ب  االمم ائنيتلّة، مثة ا ت ا  مت اعد باّیلة تعلیم الللغاا اال   یلة وتعلل ها. ال لرعلة ويف ظ ل ت سین التل 
الت اصر  مرن ال لردا   لغرر ويف  ها الصدد،  اول الردول ت ر عر االنة رة التعلی یلرة لتت اشری مرن مت ل ا را 

توب الللغة العربیلة مب أی عب  ه  التة ل ا ویث يل تأسیف معا د ومراك  متعدلدة لتعلی ها يف ومل االتری. 
 تل  الدول العربیلة وغی العربیلة تل یة لإلق ال ائت اعد علی تعلل ها مب ق   ائسل   وغی ائسل   يف أحناا 

 لااا العائیلرة وائ را و وال را رحل احلدعنرة لتعلریم الللغراا العامل. يإذا أادنا أ  عساعر تعلریم الللغرة العربیلرة مرن الت ر
اال   یلة، جيب أ  نأته بع  ا عت اا  ین ا  انب التعلی یلة مبا يیها ا  انب ائرت  ة بائتعللم بصّته احمل ا 

و ا دعدة يف التعلیم بلو  التعلل یلة؛ ال ل ال ا ة ائ د یلة وائرك علة يف  ین ائ ا -االساس يف الع لیلة التعلی یلة
عا ، وتعلیم الللغة بلو  تاص،  ا ائتعللم واغ اته ودوايعه. يإذا ظلله ائ ا و وائارااا والوتب وال را حل 
التعلی یلررة لللغررة العربیلررة ضرر ب اإللرراا التالیررد  الاررا م علرری ائعللررم، لررب عسررت ین تعلرریم الللغررة العربیلررة أ  ع ا رره 

عنة يف نةرعلاا التعلیم والتعللم ك ا أنله سیعم  عب تل یة احلا راا ائت  لعرة للدلااسر  يف التیاااا ا ااية احلد
ّدل  حلررری   ررریغ تعلررریم  رره  الللغرررة وتعلل هرررا مااانررة بالللغررراا اال   یلرررة االترررری.  عصررر التو  ل  یرررا مرررا سرریهت

  علیهررا يف كنرری مررب عت قلرر حذيالولرر  عررب دوايررن الدااسرر  و لیلهررا مررب أ ررمل ا  انررب ائرت  ررة بررائتعللم؛ 
  رر د الّررروف الّردعلررة يف لمررب االسرر اب الر یسررة   عض أ ل الرراالویررا  حررا  أو يلرر  ع لیلررة التررداعف. وعررری 

التةصی  ب  ائتعلل   عع د حلی ت اعب مست ی الدلايعیلة لدعهم. ومب االس اب الر یسة الليت تو ب وااا يل  
. (222: 2102)ال غرر ل، لرردی ائتعلل رر  حنرر  تعللررم الترر ی أو ترر ة مررا ع لیلررة التررداعف  رر  غیرراب الدلايعیلررة 

وبالتأكید عت قل  تعللم الللغة العربیلة كلغة أ   یلة أعّام علی الدلايعیلرة. و  راك مراكر   تلّرة لتعلریم الللغرة الغربیلرة 
مرك  الللغاا جبامعة الو عه هبا     ه  ائراك  لتعلیم الللغة العربیلة لغی ال الا   لغی ال الا  هبا. ومب أ مل 
دااسرة دايعیلرة لر ب  رها ائركر  حلری عا  مب أحنراا العرامل. عهردا  رها ال ةرث  الله  عستا   ال  ب ك ل 
يف جمرال دااسرة  LLOS-IEAحىل اسرت یا   اسرت ادام أمهیلرة الدلايعیلرة و علری  ب راام  .أ   یلرةلرتعللم الللغرة العربیلرة كلغرة 

ّ ا ائتعلل  ه الاولة دااسة دواين التعلل نانیة، متل اللغة الم دواين تعلل  ّال إل ابة على  هل م    :عب الس
 ؟الللغة تعللم دواين الن ا امت ك متعلل ا الللغة العربیلة يف مرك  الللغاا جبامعة الو عه  یمدما 
 وائ  اررة ا رر ف متغرریاا وسررب ائتعلل رر  دوايررن برر  حوصررا یلة د لررة ذاا يررروف   رراك  رر 
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 الّر  ومدة الدلااسة؟و  ا غرايیلة

 الدراسات السابقة. 1
ت اولرره العدعررد مررب الدااسرراا أفررر الدلايعیلررة وع قتهررا بررالتعللم والوتابررة والتةصرری . أملررا  لررا عتعللررحل بالدلااسررة 

ئایررراس ( اللررريت  رررديه حلررری استاصررراا ال  یرررة العاملیلرررة 2112 ررره  يررری وب اإلشرررااة حلررری دااسرررة أبررر  عررر اد )
الدلايعیلررة االكادمیلررة علرری عیل ررة مررب لل ررة مرردااس االاد . ومتلرره دااسررة ع امرر   تلّررة تتعللررحل بالدلايعیلررة و ررا 
الدلايعیلرررة الداتلیلرررة، وغیررراب الدلايعیلرررة، والتل ةررریم ائعررررلا، والتل ةررریم غررری الررر اعا والدلايعیلرررة ائنيتلّرررة والتل ةررریم 

( بدااسرررة  ررديه ئعا ررة قیرراس الدلايعیلررة و دعررد مو لنا رررا 2101اخلرراا ا. وقررد قررا  علرری سررامل الغرابیررة )
وع قتهررا بالتلةصرری  الدااسررا. أشررااا نتا مهررا حلرری و رر د اات الرراا م   ررة داللررة حوصررا یام برر  دا رراا 
ال لل ة علی ائایاس الوللا، وكهلك دا ا م علری مور لا الوّرااة والای رة مرب  هرة والتلةصری  االكراد ا 

( دااسرة عرب الع قرة بر  الدلايعیلرة وتعللرم الاررااة 2100ی. وأ ری تركرا  ردعتاو  وآتررو  )مب  هة أتر 
والوتابررة وأشررااا ال لتررا و حلرری و رر د ع قررة اات الیلررة حجيابیلررة ذاا د لررة حوصررا یلة برر  الدلايعیلررة وتعللررم الارررااة 

م الللغررة ت ی دايعیلررة تعللرر( بدااسررة  ررديه حلرری الولرر  عررب مسرر2102قررا  اخل الرردة وآترررو  )والوتابررة. و 
ايعیلرة حنر  تعللرم الللغرة اال   یلرة. ن   مایاس مانی ساك للدل اوالعربیلة لدی ال الا  بغی ا يف االاد . وت  لی ال 

مل عورب يررروف ذاا د لرة حوصررا یلة  وكرهلك ل ررة  راا مرتّعررام مسرت ی دايعیلرة ال ل  وأظهررا نترا و الدلااسررة أ ل 
اا ا ررر ف وا  سررریلة والّرررضة ال م یلرررة اللررريت قّرررا ا ال الرررب يف يف الدا رررة الولیلرررة لدايعیلررر ة ال لل رررة تعررر ی ئتغررریل

( الع قرة بر  مسرت عاا الدلايعیلرة لردی ال لل رة ائعلل ر  2102االاد . وت اول أب   ادو وال لرد الوسلراب )
ة ذاا د لرة حوصرا یلة بر  جمرا  يف كللیة العل   الضب علة وأظهررا نترا و الدلااسرة و ر د ع قرة اات الیلرة حجيابیلر

 مایاس الدلايعیلة وأدا هم يف الضبیة الع لیلة.
أ   یلرة الللغرة العربیلرة كلغرة الهعب عرغ ر   يف تعللرم   ب الدايعیلة ومی ة الدااسة  ه   ا معا ة مست ی 

 تت رف حلیه دااسة وتی اآل . و ها حبث مل اللغاا جبامعة الل عه. مرك  يف 

 الّلغاتمركز . 3
ااا  راا ا امعیلرة مرب مارررل  ترداعف ائت لل عتر ىلل  0222اللره  تأسلرف عرا  مركر  الللغراا جبامعرة الو عره  ح ل 

عرررب ترررداعف العربیلرررة لغررری  یررراا ا امعرررة يّررر م مبنيتلررر  كلل  رررررر وم هرررا اإلنللی علرررة والّرنسررریلة رررررر الللغررراا اال   یلرررة
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م الللغرة بردواين  تلّرة لرتعلل  حلیهتل  أحناا العامل اللهعب عأت   عا  لل ة مب   ال الا  هبا. عستا   ائرك  ك ل 
ررر العربیلرررة.  خبررردماا  زمرررة ئركررر  ا تسرررتغرف دواة تعلررریم الللغرررة العربیلرررة لغررری ال رررالا  هبرررا عامرررام دااسررریام. وعتوّل

ف الرر امو للّررضة اللرريت تسررتغر  يف الو عررهللةصرر ل علرری التلأشرریة وكررهلك ترر يی حموانیلرراا السلرروب وائعیلررة 
يّ م عب تعللم الللغة العربیلة الّصةی خی ل  ائرك  لتعللم الللهمرة الو عتیلرة ك را ت ل  ه  الّضة و . الدلااسیلة

ير   علرى ل یعرة امت رن یاسریلة وا  ت اعیلرة وعتعرل اايیلرة والسل معل ماا ويیة ور ل الاّراعا النل عتلالی ائتعلل    
علرررى احلا ررراا اخلاصرررة وعلررر    حعرررداد ا ب ررراام  واش ع ررر ، ودوااا عرررتمل تارررد   تلررر  . والررر امو الوررر عيت

 . وا اا وا ت اماا ائتعلل  لبل تغ علة الليت  ین ائهاااا اللل 

 مراجعة األدب النظري .4
 ها الّرف ( 2101ع شیدا )ب الللغة اال ل والللغة النانیة واال   یلة. وعری   اك ي ااف ب  اكتسا
ايعیلة ویث تتمل  وتعللرم  الللغرة النانیرةبی  ا اكتسراب عّ علة وتلاا یلة،  اال م الللغة ع لیلة تعلل يف الدل

و  رراك وا رراا واغ رراا  ررا  (0921)سررعد  برر ا وآترررو ،  الللغررة اال   یلررة حبا ررة حلرری دايررن مررا
ايعیلرة ذكر را آزبر   يف سره وا راا: احلا رة حلری  (Ausubel, 1968: 368-379)أسراس ب یرة الدل

 (029: 0222)بررررراو ، ا ستولرررراا، والع رررر ، وال لرررراو، واإلفررررااة، وائعريررررة، وحظهرررراا الررررهاا. 
وداس  اادنر و م ا  دايعیلة تعللم الللغة النانیة مب م ةر ا نّسرا ا ت راعا. وععررلا  راادنر 

ايعیلة يف ذاك ا هد الله  ع هله ائتعللم يف تعللم الللغ ة اال   یلة نتیمة لرغ ته يف الایا  به،  ه  الدل
ايعیلرررة  رررا تلرررك  أو بسررر ب الرضرررا وا اتیرررا  اللررره  ع ا  رررا يف  ررره  الع لیلرررة. وقرررال برررراو  أ  الدل
العالّة أو الرغ ة الا علة الداتلیلة الليت تدين شنيصام حلی يع  ما، أو احلا اا الغرع علة الليت لدی 

ال یئرررة و ررره  احلا ررراا أو الرغ ررراا  رررا أسررراس ب یرررة اإلنسرررا  بررردا اا متّاوترررة وتتویلررر  مرررن 
ايعیلة.  ايعیلة والرغ ة  (Brown, 2007: 168)الدل ة الدل ايعیلة تتّ لب ف فة ع اصر  ا: شدل و ه  الدل

ايعیلرررة حلررری جم  عرررة  (8: 2112)الع ررردا ، يف الرررتعللم وا  رررا  حنررر  تعللرررم الللغرررة  وعلررری مصررر ل  الدل
ة اللرريت  رررلك الّررد مررب أ ر  حعررادة الترر از  اللره  اتترر ل. يالرداين علرری حلرری الةلرروا الدلاتلیلررة واخلاا یلر

: 2119)ترر ف وآترررو ، ن عرة لل صرر ل حلرری  رردا معرر  إلاضرراا وا رراا داتلیلررة أو اغ رراا تاا یلررة. 
يف نر ع  مرب الدلايعیلرة. وعلری اأ   (Deci & Ryan, 1985) ا عرواا یدسرو رها  ر  مرا لروره ( 210

ح  الدلايعیلرة الداتلیلرة  را اللريت  رثل الّررد علری  (Brown et al., 1998)وف م س   براو  وآامسضونو 
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زعادة معريته والایا  باالع ال ائنيتلّة وص  م حلی ا ستا لیلة الهاتیلة وو لام ل ست    هبدا  ایرحل 
يف ال قره احملردلد الهاا. بی  ا اللره  ع رد  الدلايعیلرة اخلاا یلرة عسرعی إلحراز االع رال علری حنر  مرر   

)اخل الرردة . وعت للرب ذلررك و رر د مهرراااا تاصلررة، حبیررث تعرر د  ره  االع ررال علرری الّرررد بلررع ا الرضررا
ررة مررا مررب أ رر  ال لرراو  (022: 2102وآترررو ،  حذ  يف الدلايعیلررة الداتلیلررة عارر   الّرررد ب لرراو، أو مه ل

ذاتره، أو حلا اتره وا ت اماترره اخلاصلرة   للةصرر ل علری ائوايرأة أو ت يررام مرب العارراب. يیور   الرردين 
داتلیام ع دما  دا الّرد مب التعللم    قی ة التعللم نّسها   أ داا أو وا اا تاا یلرة لورب يف 

ررة مررا ح ل بأ ررداا تاا یلررة غرری مرت  ررة بال للرراو ال دلايعیلررة اخلاا یلررة   ع نيرررو الّرررد يف نلرراو أو مه ل
-22: 2102)أبر   رادو، الله  عهت م  . ي ی  ائوايأة أو اخلر ا مرب العاراب عديعانره حلری ححراز ائه لرة 

 .(200-201: 2119؛ ت ف وآترو ، 21
ايعیلة الداتلیلة يلها ف فة  الله  عتّ لب قیا  الّرد بت ّیه  1مست عاا أو م: داين ائعريةأملا الدل

اللره  عتّر لب ا ا راك  2ال لاو لهاته واللع ا بائتعة والرضی عب ائلااكة. فانیام: داين اإلفرااة
 3يف نلاو ما بس ب ت ة اإلفااة الليت عتمل اإلوساس هبا أف اا ت ّیه ال لاو. فالنام: داين اإلحاز

 وال ررد  ررادو)أبرر   لب اللررع ا بالرضرری نتیمررة إلحرراز االشرریاا أو حجيرراد أشرریاا  دعرردة اللرره  عتّرر
 .(11-11: 1323 وآترو ، زاد وسب؛ 22: 2112 الوساب،

وعتّرر لب الایررا   1مررب  انررب آتررر للدايعیلررة اخلاا یلررة أعّررام ف فررة أنرر ا   ررا أو م: الت ةرریم اخلرراا ا
اللرره  ععرررا  2بالسررل ك مررب أ رر  احلصرر ل علرری النرر اب أو   لررب العارراب. فانیررام: الت ةرریم غرری الرر اعا

بائلررااكة يف نلرراو مررا اسررت ادام حلرری مررا متلیرره ال یئررة مررب ع اصررر أصرر ةه  رر اام مررب ب یررة الررهلاا يف صرر اة 
لع امر  اللريت تّرغ  علری الّررد مرب الردات   ماراة بلو  غی ذايت. وع  عث  ها ال ل   مب الدلايعیلرة مرب ا

ویرث تسرت د السرل كاا حلری ا تتیراا  2كاللع ا باخلم  لعد  الایرا  بالسرل ك. وفالنرام: الت ةریم ائعررلا

                                                                                                                                                       

2. Intrinisic Motivation Knowledge  

1. Intrinisic Motivation Stimulation 

2. Intrinisic Motivation Accomplishment 

2. External Regulation 

2. Introjected Regulation 

6. Identified Regulation 
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اللنيصرا واالمهیلرة و رها الر ل   مرب التل ةریم ععردل مررب أكنرر صر ا الدلايعیلرة الداتلیلرة تارعررام للرهلاا وعةهررر 
وعتمل اتتیاا  مب ق   الّرد وللب مازال الّرد   عار   بالع ر  لللرهة والرلضری بر   ع دما ععدل ال للاو مه ام 

 .(11-12: 1323، آترو زاد  و وسب؛ 132-132: 2112)أب  ع اد،  وسیلة للتلادل 
ملرا . أ2والدلايعیلرة ا ندما یلرة )التواملیلرة( 1وعرلا  اادنر و م ا الدلايعیلة االداتیلة )ال سریلیلة أو ال ّعیلرة(

الدلايعیلة االداتیلة يها الرلغ ة يف تعللم الللغة للةص ل علی وظیّة علی مرت ة أعلری. بی  را الدلايعیلرة ا ندما یلرة 
 (2: 2112)الع رردا ، أو التلواملیلررة  ررثل الّرررد علرری تعللررم الللغررة اال   یلررة اغ ررةم يف التل اصرر  مررن ال لررالا  هبررا 

عیلررة منرر  م اصررلة الدااسرراا العلیررا أملررا الدلايعیلررة التواملیلررة يهررا اغ ررة حذ  ال رر   االول وسرریلة حلرری أ ررداا نّ
ائررتعللم يف التلوامرر  مررن فاايررة أصررةاب الللغررة النلانیررة وا نرردماث يف جمررت عهم وقررد أف ترره دااسرراا كنرریة أ ل 

   یلررة وعرا ررا بعررض اللررهعب  تلورر   الدلايعیلررة التواملیلررة ع ررال   دا رراا عالیررة يف اتت رراااا االداا يف الللغررة اال
اخل الرردة  ؛Brown, 2007: 170)ائداسرر  وال رراون  ضرررواة    رعلررة يف الررتلعلم ال ررا   لللغررة اال   یلررة 

 .(11: 1323نژاد،  یوسب زاد  ومهد؛ 122: 2111وآترو ، 
 واملیلررررة مررررب  هررررة والدلايعیلررررة الداتلیلررررةال سرررریلیلة والتل ( مااانررررة برررر  الدلايعیلررررة 2112بررررراو  )وأ ررررری 

لیسررتا ك عّرره ا  ه رراأتررر ؛ يالدلايعیلررة اخلاا یلررة وال سرریلیلة ت رردوا  متلرراهبت ، ولو ل  واخلاا یلررة مررب  هررة
رربعّرام  حل الدلايعیلررة م عورر   مرب تررااث اللررنيا، بی  را تتعللررعلل للررتل  اينالردل    علررى أ ل ، يالدلايعیلررة اخلاا یلرة تركل

الداتلیلررة عررب الدلايعیلررة  ة. و تلرر  الدلايعیلررةم  ررها اللررنيا الللغرربا رردا اللرره  مررب أ لرره عررتعلل  ال سرریلیلة
الدلايعیلة الداتلیلة ع  رن مرب داتر  اللرنيا نّسره، أملرا يف  الداين لتعلم الللغة اال   یلة يف التواملیلة يف أ ل 

 هامت رن اللغر   اللره  ععریغ يیر يف ا م ويعلر ملرااكام  التواملیلة يیضك  يف اغ ة ائتعللم لیو   عّ ام  الدلايعیلة
يف اوت الیلرررة وررردو   ب ناصرررام یتّررر ل يأملرررا غیررراب الدلايعیلرررة أو انعررردامها  .(122: 2111اخل الررردة وآتررررو ، )

 . عب عد  و  د الدلايعیلةب  أيعال الّرد وت ابن تلك االيعال وتع ل  اشا

                                                                                                                                                       

2. Instrumental motivation 

1. Integrative motivation 
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 . منهج البحث5

 نتهايوع مجتمع الّدراسة. 8-5
 2108/2102الدلااسررة يف العررا  الدلااسررا  هعررأ ر  انتهمرره الدلااسررة ال رعاررة ائسررةیلة   ررن ال یانرراا.

. تو ل  جمت ن الدلااسة مب دااسا الللغرة العربیلرة يف  رها ائركر . بلرغ عردد هعيف مرك  الللغاا جبامعة الو  
مرب بلردا   عامرام( 22.90)معردلل ع رر م عامرام  28و 02  لال رام ولال رة ع رر م بر 12أيراد عیل ة الدلااسرة 

وسررررب أابررررن م ررررالحل  غرايیلررررة  ّهمی  سرررریلة  يل تصرررر  22 تلّررررة. ول رررر  ائلررررااك   يف  رررره  الدلااسررررة 
يف  ّهمیتصرر  وررب  (9)ا رردول يرعررام  امعیلررام  00وكررا  ائلررااك   يف  رره  الدلااسررة مررب  (2و 0)ا رردو   
. (2)ا رررردول ائ ترررردي وائت سلرررر  »  بالللغررررة العربیلررررة برررر لررررتلوللموتررررراو  مسررررت ا م يف ا (2)ا رررردول صرررر ّ  

 9ائتعلل رر   الللغررة العربیلررة يضاوورره  رره  الّررضة برر  أقرر ل مررب  هیررالّررضة ال لم یلررة اللرريت داس ي یوبال لسرر ة حلرر
 .(1)ا دول س  اا  1أكنر مب  یس  اا حل

 : توزيع أفراد عينة الدراسة حسب جنسياتهم8جدول 

 البلد الرتبة
 الجنس

 البلد الرتبة
 الجنس

 أنثی ذکر
المجم
 المجموع أنثی ذکر وع

 2 1 1 ب ل دا 12 2 1 2 أام یا 1
 2 1 1 مالی عا 12 2 2 1 ک اعا 2
 1 1 1 حوزبلستا  12 2 2 1 يیت ا  3
 1 1 1 ب   12 2 1 1 برونئی 1
 1 1 1 ترکیا 12 1 3 1 حعرا  2
 1 1 1 ا  ا ر 21 3 3 1 تاع ا  2
 1 1 1 الص  21 3 2 1 امر 2
 1 1 1 س غال 22 2 2 1 أوکراعب 2
 1 1 1 يرنسا 23 2 1 1 أندونسیا 2
 1 1 1   ا یا 21 2 2 1 بلغااعا 11
 1 1 1 نیمیعا 22 2 1 2 باکستا  11
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 1 1 1 الی نا  22 2 1 1 تلیلا 12
 1 1 1 قیغی ستا  22 2 2 1 عابا  13

11 
کازاتس
 تا 

 22 13 12 المجموع 2 1 1

 
 : توزيع أفراد العينة حسب المناطق الجغرافية0جدول 

 يةافالمناطق الجغر 
 الجنس

 المجموع ذکر أنثی
 22 22 2 شرق آسيا و جنوبها
 12 11 2 آسيا المرکزية والغربية

 13 2 1 أروبا
 1 1 3 إفريقيا

 22 13 12 المجموع

 
 : الفروع الجامعية ألفراد عينة الدراسة9جدول 

 العدد الفروع الجامعية العدد الجامعية الفروع
 1   دسة الع را  31 اللغة العربیة

 1 علم االویاا 2 دااساا اللرف واللرف االوس 
 1 تااعخ اإلس   2 اللغة اإلحلی عة
 1  غرايیا 1 الع قاا الدولیة

 22 ام    3 الاان  
 3 الایم ائّا د  2 الرعاضیاا

 22 المجموع 1 الدااساا ال یتیة
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 : تصنيف الفروع الجامعية2جدول 

 
 الجنس

 أنثی ذکر
 21 2 فرع اللغة العربية

 12 11 فروع أخری

 : مستوی أفراد عينة الدراسة في التکلم بالعربية3جدول 

 المستوی
 الجنس

 المجموع ذکر أنثی
 11 3 11 فوق المتوسط

 22 2 13 المتوسط
 12 3 12 أدنی من المتوسط

 11 3 2 من المبتدئ أعلی
 

 : الفترة الزمنية لتعّلم اللغة العربية6جدول 
 12 أعوام 9أقل من 

 12 أعوام 6إلی  9من 
 2 أعوام 6أکثر من 

 أداة الّدراسة وصدقها وثباتها. 6
 IEA)-(LLOS 8 ائسررررررتنيدمة يف  رررررره  الدلااسررررررة  ررررررا اسررررررت انة صرررررر ل ها نرررررر ل  وآترررررررو  ع  ااررررررااالداة 

(Kimberly et al.: 2001).  ياررة م زلعرة علری  20تتور ل  ا سرت انة مرب قسر  . علر   الاسرم االول

                                                                                                                                                       

1. Language Learning Orientations Scale-Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation, 

and Amotivation Subscales 
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س عة الاوا وعلرت   كر ل الر ا علری فر   يارراا. ويل اسرتنيدا  مایراس سداسرال التلرداعو علری شراكلة 
 غری م ايرحل ن عرام مرا -9غی م ايرحل  -2غی م ايحل متامام  -0علی ال ة  التا :  لل  اياةمایاس لیورا 

اا ائسررتالة ائتعللاررة  -1م ايررحل  -2م ايررحل ن عررام مررا  -2 م ايررحل متامررام. والاسررم النلرراا م هررا عتعللررحل بررائتغیل
باخلصرررا ا اللنيصررریلة وال ظیّیلرررة  نللرررة يف ا ررر ف والع رررر وا  سررریلة والللغرررة اال ل والّرررر  الدااسرررال والّرررضة 

ی يف اسرت انته ا لتایریم  چكوترا  هیروانّادة  لرا قدلمره دال م یلة للدلااسة وائست ی. ولتعی  ائست ی يل ا سرت
وائتغرریل التلررابن  رر  دايعیلررة تعللررم الللغررة العربیلررة ب عدعرره  (Dornyei, Z., & Taguchi, T: 2010) الدلايعیلررة.

مرن اسرتنيدا   (SPSS)الدلاتلا واخلراا ا. ي حدترال ال یانراا يف احلاسرب اآل  علری احلر   اإلوصرا یلة 
كرون ررراس حلسررراب  ألّرررا مرر حل مررب ف ررراا ائایررراس اسرررتنيدمه معاةالرررللتل اإلوصررا یلة ائنيتلّرررة. و االدواا 
اخلاا یلررة ، يف ورر  بلررغ ف رراا بعررد الدلايعیلررة (1.882ف رراا الور ل )وقررد بلررغ . اتلاسرراف الرردل معامر  ا تل 

اس لو ل ب  د حذ  قد بلغه قی ة معام  ألّا كرون ، (1.820) الدلاتلیلةوف اا بعد الدلايعیلة  (1.221)
الرر ا  عامرر  لورر ل  ررها ائقی ررة  2   ا رردول اقررماتلا وع ضلررسرراف الرردل مررب ا تل ائایرراس حلرری دا ررة ما  لررة 

و دعر بالهلكر أنره ورهيه الّاررة  ا علی ب ض   حلی ف اا ا ست انة.ویث ع وظ ااتّا   ه  الایم  ل 
ظام ح ل أ ل وها يارراا دايرن اإلحراز مل ویث ااتّن اقم معام  ألّا كرون اس ااتّاعام ملة   2والّارة  2

 .(2)ا دول  ا   ه  الای ة ب  كا  عالل  م هاعوب ذ  أفر يف ااتّ

 عرض النتائج . 7

امتالك متعّلمي الّلغة العربّية في مركز الّلغات بجامعة  یمداألول: ما  ؤالالسّ عن  اإلجابة. 8-7
 ؟الّلغة تعّلم دوافع ألنواعالكويت 

ع ضلررر  ذلرررك.  8يل وسررراب ائت سلررر اا احلسرررابیلة وا حنرايررراا ائعیااعلرررة لررردی ال لررر ب وا ررردول اقرررم 
رر  أ  (0.2221-2.1211)أظهرررا نتررا و الدلااسررة أ  ائت سلرر اا احلسررابیلة للّاررراا تررضاو  برر   . وعتّل

ّ ا ائتعلل رر . 0.2221مت سلر  غیرراب الدلايعیلررة قلیرر   رردام ) ( و ررها عردلل علرری ااتّررا  الدلايعیلررة لرردی  رر
ّعلررررد  رررره  ال تیمررررة ااتّررررا  ائت سلرررر  احلسرررراّ م رررر   مت سلرررر اا الدلايعیلررررة الداتلیلررررة واخلاا یلررررة و رررر   وع

. وأملا ائااانرة بر  نر عا الدلايعیلرة يتردلل علری ااتّرا  مت سلر  الدلايعیلرة الداتلیلرة و رها عع ری أ ل 2.9202
عررث ال لل ررة ائلررااك  يف مركرر  الللغرراا لررتعللم الللغررة العربیلررة ت  عررث مررب ورر اي  داتلیلررة أكنررر مررب دوايررن ب ا
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و ررررااا الرررردلواين  2.1211تاا یلررررة. حذ   ررررااا الرررردلواين الداتلیلررررة بالرلت ررررة االولرررری مبت سلرررر  وسرررراّ 
 .9.2228اخلاا یلة يف الرلت ة النانیة مبت سل  وساّ 

رررررر  وسرررررراّ بال لسرررررر ة حلرررررری أنرررررر ا   رررررر  احلسرررررراّ أ ل للتل ةرررررریم ائعرررررررلا مبت سل الدلايعیلررررررة ع ضلرررررر  ائت سل
( الرلت ة االولی يف الدلايعیلرة اخلاا یلرة؛ أ  أ ل الّررد عرغرب يف تعللرم الللغرة العربیلرة النلره لربل أ  2.1312)

للتلارردل  يف ویاترره  علرر   قرراداام علرری التلةررد  بالعربیلررة كلغررة فانیررة وععتاررد أ  التلةرردل  هبرره  الللغررة عّیررد 
الللنيصرریلة. أملررا التل ةرریم غرری الرر اعا اللرره  عررتعللم الرردااس الللغررة النلرره حذا مل عررت ولب مررب الررتلوللم بالعربیلررة 

( ومت سلرر  اإل ابرراا عرردلل 2.23علررعر برراحلرث أو الررهنب، يمرراا يف الرلت ررة االترریة بائت سلرر  احلسرراّ )
ّ ا ائتعلل     علعرو  بالهل  نب واحلرث يف الغالب لعد  تعللرم الللغرة العربیلرة و خیراي   الّلر  علی أ   

 يف مساا تعللم العربیلة.
أملرررا يف تصررر ص الدلايعیلرررة الداتلیلرررة بأن اعهرررا الن فرررة أ  دايرررن ائعريرررة ودايرررن اإلحررراز ودايرررن اإلفرررااة 

( مررا 2.22الولرری مبت سلرر  )يائت سلرر اا احلسررابیلة قرع ررة مررب الرر عض ح  أ ل دايررن ائعريررة  رراا يف الرلت ررة ا
عرردلل علرری مرردی تلرر لف ائررتعللم للتعرررلا علرری احلّررااة والنلاايررة العربیلررة وتلررهلذ  يف كلرر  قّرراعا  دعرردة 
ّ ا ائتعلل   ذو استعداد با ر يف تعللم العربیلرة تاصلرة حذا اكلر  مركر  الللغراا علری تعلریم  يیتّل  ل ا أ ل  

 ّااعلة وفاايیلة أكنر مب غی ا.علل   باّاعا والللغة العربیلة مب ت ل تعرع  ائت
 : المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعياريّة لكل البنود1 جدولال

ةأسئل  عدد 
طالمتوسّ  ال  االنحراف 

االنحراف  المتوّسط المعياري
االنحراف  المتوّسط المعياري

  المعياري

غياب 
 الّدافعّية

0 12 0.82 0.292 
غياب  0.09821 0.2221 0.09829 0.2221

 0.222 0.22 12 2 الّدافعّية
9 12 0.22 0.211 

التنطيم 
 الخارجي

- - - - 
2.0128 0.91222 

9.2228 1.88222 

جّية
خار

ة ال
افعّي

الّد
 

2 10 2.01 0.990 
1 11 2.19 0.298 

التنظيم 
غير 
 الواعي

- - - - 
2.8982 0.29122 8 12 2.22 0.222 

2 10 2.21 0.182 

التنظيم 
 المعرف

01 12 2.22 0.212 
2.1922 1.22210 00 12 2.22 1.819 

02 12 2.82 0.228 
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دافع 
 المعرفة

09 12 2.29 0.222 
2.2221 1.20890 

2.1211 1.28992 

خلّية
الدا

عّية 
ّداف

ال
 

02 12 2.02 1.812 
02 12 2.11 0.122 

دافع 
 اإلنجاز

01 12 2.21 0.192 
2.2202 1.88228 02 12 2.22 0.111 

08 12 2.22 0.002 

دافع 
 اإلثارة

02 12 2.92 0.222 
2.2222 1.21280 21 21 1.21 1.122 

20 22 1.22 1.122 
 85 Valid N (listwise) 

 المتعّلمين دوافع بين إحصائّية داللة ذات فروق هناك هل: الثاني ؤالالسّ  عن اإلجابة. 0-7
 الفرع ومدة الّدراسة؟و  الجغرافّية والمنطقة الجنس متغيرات حسب

بال لس ة حلی متغیل ا  ف، وصرله اإلنرا  علری الرلت رة االولری يف كر  الردلايعت . ويل التلأكلرد مرب التل زعرن 
 .(2)ا دول  وعلك-شابیوواتت اا  ك مروا مسین اال ل یعا لل یاناا بإ راا اتت اا  
 8بالنسبة إلی الجنس اختبار التوزيع الطبيعي: 2الجدول 

وعلك-شابیو ك مروا مسین ا ا  ف   

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 الدلايعیلة اخلاا یلة
 1.822 02 1.222 *1.211 02 1.091 ذكر
 1.222 29 1.212 1.028 29 1.009 أننی

 الدلايعیلة اخلاا یلة
 1.290 02 1.218 *1.211 02 1.022 ذكر
 1.280 29 1.212 *1.211 29 1.182 أننی

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

عب أك  مب مب ائتغ لو ل  Sigواتّل  أ ل قی ة  يلهها نصر  حلری  ره  ال تیمرة أ ل ال یانراا تتل رن  1.12یل
ل عررا أ ل ت راعب العیل تر    Levene's Test for Equality of Variancesالتل زعرن ال ل یعرا. وق  را باتت راا

لعیل ترر   Tعت رر ل أ ل التل رراعب متسرراو. واتت رراا  1.12أكرر  مررب  Sigمتسرراو أ  غرری متسرراو. ومبررا أ ل قی ررة 
    اك يروف ذاا د لة حوصا یلة ب  متغیل ا  ف وأن ا  الدلايعیلة أ   . ي  اا علری مستال  ع لض   

ي سرت تو مرب  1.12لور  الردلايعت  أكر  مرب  sigتساو  الت راعب عةهرر اخلر ل االولل ل تت راا أ ل قی رة 
                                                                                                                                                       

1. Tests of Normality 
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صررا یلة علرری أنلرره لرریف ئتغرریل ا رر ف أفررر ذو د لررة حو t-test for Equality of Meansترر ل اتت رراا 
 .(01)ا دول الدلايعیلة اخلاا یلة والدلايعیلة الدلاتلیلة 

 1ين لعينتين مستقلتينالمتوّسطالفرق بين  ختبار: ا82الجدول 

 

اختبار 
ليفين 
 للتجانس

 لدراسة المتوّسطات Tاختبار 

F 
Si
g. 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 
Error 
Differe

nce 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lowe
r 

Upper 

ة تلیل
الدا
ة  عیل
اي لدل
 ا

الت اعب 
ائتساو 
   

0.229 
1.202 

0.2
82
- 

11 1.021 1.90082
- 

1.2098
2 

1.292
22-  

1.0022
1 

 اعبالت 
غیائ
تساو 
  

  
0.2
29
- 

20.2
90 1.029 1.90082

- 
1.0289
1 

1.202
01-  

1.1882
2-  

ة  یل
خلاا
ةا عیل
اي لدل
الت اعب  ا
ائتساو 
  

1.021 
1.182 

1.9
11
- 

11 1.212 1.12928
- 

1.2212
1 

1.212
82-  

1.2028
8 

 اعبالت 
غیائ
تساو 
  

  
1.2
88
- 

90.1
82 1.222 1.12928

- 
1.2212
2 

1.221
12-  

1.2281
8 

بال سرر ة حلرری متغرریل ائ ررالحل ا غرايیلررة، يةسررب ائت سلرر اا احلسررابیلة ترتل رره قی ررة الدلايعیلررة اخلاا یلررة 
آسیا ائرك علرة والغربیلرة. -1 اأواوب -3شرف آسیا و   هبا  -2حيرعاا  -1لل  الحل ا غرايیلة ت ازلیام كاآليت: 

شررف آسریا و   هبرا  -2أواوبرا  -1 ها وبی  را ترأيت ات رة  ره  ائ رالحل وسرب الدلايعیلرة الداتلیلرة  ورها: 
لّرررف برر  ات ررة الدلايعیلررة اخلاا یلررة والدلايعیلررة آسرریا ائرك علررة والغربیلررة.  ررها عرردلل علرری عررد  ا -1حيرعایررا  -3

ویرث وصر  علری الرت رة النانیلرة « آسیا ائرك علة والغربیلة»و« شرف آسیا و   هبا»الداتلیلة لل تعلل   مب 
ا موانرة  يف الدلايعیلرة اخلاا یلرة مرب « حيرعایرا»والرابعرة يف ائت سلر اا احلسراّ ل ر عا الدلايعیلرة. لورب تغریل

                                                                                                                                                       

1. Independent Samples Test 
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االولررری حلررری الرت رررة النالنرررة يف الدلايعیلرررة الداتلیلرررة ك رررا أنلررره تغررریا موانرررة أواوبرررا مرررب الرت رررة النالنرررة يف  الرت رررة
 الدلايعیلة اخلاا یلة حلی الرلت ة االولی يف الدلايعیلة الدلاتلیلة.

عرررا مرررب وللتلةارررحل مرررب و ررر د أفرررر ائ رررالحل ا غرايیلرررة علررری أنررر ا  الدلايعیلرررة يا  رررا باتت ررراا التل زعرررن ال ل ی
. ك را  راا يف ا ردول ح ل ال یانراا يف فر   م رالحل 00ت ل  ها ائتغریل وال لتیمرة ظهررا يف ا ردول 

مل عورب التل زعرن ل یعیرام و رها عر رن حلری عردد عیل رة  ره  « حيرعاا»تتل ن التل زعن ال ل یعا بی  ا يف تص ص 
لل  ررالحل االتررری عالیررة ومررب  انررب آتررر قی ررة ا وت ررال  Sigائ  اررة و رر  أابعررة. ب رراام علرری أ ل قی ررة 

ياعت نررا   وعلررك-شررابیو( يف اتت رراا 1.112و  عارر ل ع رره ح ل بررر ) 1.12إليرعاررا أعّررام قرع ررة  رردام مررب 
 ( أك  مب قی ة ا وت ال يهوها اعت نا التل زعن اعتدالیام.1.10علی أساس اقم اوت ال )
 بالّنسبة إلی المناطق الجغرافّية بيعيوزيع الطّ اختبار التّ : 22الجدول 

 وعلك-شابیو ك مروا مسین ا ال لدا  
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 الدلايعیلة اخلاا یلة
 1.880 09 1.212 *1.211 09 1.012 أواوبا

 1.289 08 1.212 *1.211 08 1.091 آسیا ائرك علة والغربیلة
 1.299 22 1.222 *1.211 22 1.012 شرف آسیا و   هبا

 1.221 2 1.220 . 2 1.222 حيرعایا

 الدلايعیلة الداتلیلة
 1.829 09 1.221 *1.211 09 1.092 أواوبا

 1.221 08 1.222 *1.211 08 1.021 آسیا ائرك علة والغربیلة
 1.212 22 1.222 *1.211 22 1.002 شرف آسیا و   هبا

 1.121 2 1.228 . 2 1.911 حيرعایا
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 1ذو أابعرة مسرت عاا ي ت ظیر  اتت راا  لیر  التل راعب ذ  ال عرد ال اورد.« ائ الحل ا غرايیلة»ومبا أ ل متغیل 
عب  1.12أك  مب  Sigعلی أ ل قی ة  2وعدلل اتت اا التمانف   .(02)ا دول و ها ععين تساو  التل اعب ب  ائتغیل

 : اختبار التجانس21الجدول 
 .df1 df2 Sig قيمة إحصاء ليفين 

 1.212 28 9 1.229 الدلايعیلة اخلاا یلة
ة الداتلیلةالدايعیل   0.222 9 28 1.022 

                                                                                                                                                       

1. One-Way ANOVA 

2. Test of Homogeneity of Variances 
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ونتیجة اختبار تحلیل التّباین في اتّجاه واحد تدلّ علي أنّ عدم وجود قیمة ذات داللة إحصائیّة ألثر 

. لكنّ بما أنّ هذه القیمة 3032أكبر من  Sigالمناطق الجغرافیّة علي الدّافعیّة الداخلیّة بسبب أنّ قیمة 

تستنتا  عن وجود عقاقة ذات ( فیمكن اال30326أقلّ منه في خصوص الدّافعیّة الخارجیّة بمقدار )

 .(22)الجدول  داللة بین المنطقة الجغرافیّة والدّافعیّة الخارجیّة

 : اختبار انوفا23الجدول 

 df مجموع المربعات 
متوّسط 
 .F Sig المربعات

 الدلايعیلة اخلاا یلة
ااب  ام  ع  1.010 9 2.122 2.822 1.121 
دات  

   1.221 28 22.012 ام  عاا
    10 28.218 ام   

الداتلیلةالدلايعیلة   

ااب  ام  ع  2.022 9 1.290 0.212 1.902 
دات  

   1.118 28 92.222 ام  عاا
    10 92.292 ام   

ة ائت یلر ة يل ت ظیر  ائااانراا ال عدعلرة ر  . و1وللتعرلا علی ائ  ارة اللريت تتلصر  هبره  الصلّر ك را اتّل
وائتعلل رر  مررب م  اررة « ائرك علررة والغربیلررة ایآسرر»ح ل   رراك يرقررام برر  ائتعلل رر  مررب م  اررة يف ا رردول التررا  

يف مسررت ی الدلايعیلررة اخلاا یلررة. ومررب  انررب آتررر ح ل مسررت ی الدلايعیلررة اخلاا یلررة « و   هبررا ایشرررف آسرر»
 .(11دول )ا « ائرك علة والغربیلة ایآس»خیتل  عب ائتعلل   مب م  اة « حيرعاا»ل لل ة 

 LSD : المقارنات المتعددة المتغير التابع: الّدافعّية الخارجّية24الجدول 

(I) 
 ائ الحل (J) ائ الحل

Mean 
Difference 

 (I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 أواوبا
غربیلةآسیا ائرك علة وال  1.22282 1.90109 1.112 1.1222- 0.0282 

اشرف آسیا و   هب  1.11822- 1.28219 1.809 1.1221- 1.2122 
 1.2910 -0.2029 1.920 1.28208 -1.29201 أواوبا

آسیا 
 ائرك علة
ةوالغربیل   

 1.1222 -0.0282 1.112 1.90109 -1.22282 أواوبا
اشرف آسیا و   هب  *1.12112- 1.22222 1.101 0.0120- 1.0220- 

 -1.1222 -0.2228 1.192 1.22122 -1.11222* حيرعایا
                                                                                                                                                       

1. Post Hoc Tests 
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شرف 
آسیا 
 و   هبا

 1.1221 -1.2122 1.809 1.28219 1.11822 أواوبا
غربیلةآسیا ائرك علة وال  *1.12112 1.22222 1.101 1.0220 0.0120 

 1.2222 -0.2822 1.221 1.22122 1.32122 حيرعایا

احيرعای  
 0.2029 -1.2910 1.920 1.28208 1.29201 أواوبا

غربیلةآسیا ائرك علة وال  *0.10128 1.22122 1.132 1.1222 0.2228 
اشرف آسیا و   هب  1.92188 1.22122 1.221 1.2222- 0.2822 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
ولكن ربما یطرح هذا السؤال كیف  

 یمكن أن یختلف مستوی طلبة

 ایآتس»عن طلبة منطقة « إفریقا»

بینما هناك تشابه « المركزیّة والغربیّة

من « أوروبا»و« إفریقیا»بین طلبة 

آتسیا »و« أروبا»جانب، وبین طلبة 

من جانب آخر؟ « المركزیّة والغربیّة

طق الثقّاثة وقد یعود السبب إلي ارتفاع المتوتسّط الحسابي للدّافعیّة الخارجیّة لطلبة إفریقیا مقارنة بالمنا

األخری حیث الحظنا بأنّ إفریقیا تقع في الرتبة األولي من حیث الدّافعیّة الخارجیّة بینما تحتلّ الرتبة 

 (2)الرتسم البیاني الثالثة في الدّافعیّة الداخلیّة. 

أملرا بال لسر ة حلری ائت سلر اا احلسرابیلة للّررو  ا امعیلرة اللرريت ع ت را حلیره ائتعلل ر   ي ةررام لاللرة عردد ال ل ررة 
يف بعرض الّرررو  ا امعیلرة، يل تاسرریم الّرررو  حلری قسرر  ، مرب كررا  يرعرره الرر یف الللغررة العربیلرة ومررب مل عوررب 

تعللم  رره  الللغررة. لرریف ئتغرریل الّررر  أفررر ذو د لررة حوصررا یلة يرعرره ا ررامعا الللغررة العربیلررة برر   رراا حلرری ائركرر  لیرر
علی الدلايعیلة اخلاا یلة والدلايعیلة الداتلیلة. لوب ائلّه لل لةرر أنلره علری أسراس ائع یراا السلراباة ح ل الت ةریم 

ااتّاعرام ملة ظرام ع رد غی ال اعا أدنی الت رة بر  أنر ا  الدلايعیلرة اخلاا یلرة. لورب عرتّرن  رها ال ر   مرب الدلايعیلرة 
 .  2.80بی  ا ائت سل   ها ال    ع د لل ة بایلة الّرو       2.21لل ة الللغة اإلحلی علة ویث ع لغ 

ّشر يل اتت اا التل زعن ال ل یعا وال لتیمة ظهرا يف ا دول   .02ب اام علی  ها ائ
 بالّنسبة إلی الفروع بيعيوزيع الطّ اختبار التّ : 23الجدول 

رو تص   وعلك-شابیو ك مروا مسین ا  ی  اّل
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ايعیلة اخلاا یلة 012/1 ير  الللغة العربیلة الدل  90 1/211* 282/1  90 820/1  
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129/1 يرو  أتری  28 1/211* 228/1  28 282/1  

ايعیلة  ةعربیل ير  الللغة ال الداتلیلةالدل  122/1  90 1/211* 221/1  90 291/1  
011/1 يرو  أتری  28 1/211* 212/1  28 928/1  

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

ررا  تسرراو  ت رراعب العیل ترر  أ  غرری . ومبررا أ ل قی ررة   (Levene's Test)وق  ررا باتت رراا أكرر  مررب  sig تّل
لعیل ت  مستاللت  يف اخل ل االولل ل تت اا علی حلی أ ل  Tعدلل علی تساو  التل اعب. ونتیمة اتت اا  1.12
أنله  (t-test for Equality of Means)ي ست تو مب ت ل اتت اا  12/1لو  الدايعت  أك  مب  sigقی ة 

 .(12)ا دول  خلاا یلة والدلايعیلة الدلاتلیلةايعیلة الیف ئتغیل الّر  أفر ذو د لة حوصا یلة علی الدل 
 تيننتين مستقلّ ين لعيّ المتوّسطالفرق بين  ختبار: ا26الجدول 

 

اختبار 
ليفين 
 للتجانس

 لدراسة المتوّسطات Tاختبار 

F Si
g. t df 

Sig. 
(2-
taile
d) 

Mean 
Differen

ce 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

Lower Up
per 

ة تلیل
الدا
ة  عیل
اي دل
 اعب التل  ال

 ائتساو 

1.810 
1.922 

1.22
2-  22 1.290 1.01221-  1.21821 1.2822

1-  
1.2
229
8 

 اعب التل 
 غیائتساو 

  1.81
1-  

21.2
22 1.222 1.01221-  1.21122 1.2282

1-  
1.2
282
2 

ة  یل
خلاا
ةا عیل
اي دل
 ال

 اعب التل 
 ائتساو 

1.182 
1.211 

1.22
2-  22 1.111 1.02982-  1.29219 1.2222

8-  
1.9
212
8 

 اعب التل 
 غیائتساو 

  1.22
2-  

21.2
22 1.111 1.02982-  1.29222 1.2222

1-  
1.9
212
1 

بلأ  ع قة الدلايعیلة من متغریل لر ل يرضة الدلااسرة، تار ل قی رة الدلايعیلرة اخلاا یلرة كلل را عر داد لر ل الّرضة اللريت 
داس ائتعللم يیهرا الللغرة العربیلرة. يّر م عرب ذلرك أ ل ال لل رة اللرهعب داسر ا العربیلرة أقر ل مرب فر   سر  اا  رم 

أعر ا . و رها أمرر  1 رها الررقم عت رازل يف ال ل رة ائتعلل ر  أكنرر مرب دايعیلة تاا یلة وداتلیلة أعلری بی  را حرد 
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أعرر ا  قررد ا ترراز ائراورر  التعلل یلررة وجيررب أ  جيیررد الللغررة العربیلررة يلهررها  1ل یعررا بسرر ب أ ل ائررتعللم أكنررر مررب 
 (12)ا دول دوايعه تتلمه حن  قّاعا أتری غی التعللم. 

 لّدافعيّة بالّنسبة إلی الفترة الزمنّية: المتوّسط الحسابي ألنواع ا27الجدول 

ّيةالفروع الجامع  العدد 
ّية الّدافع

ةالخارجيّ   
م التنظي

 الخارجي
م التنظي

يغيرالواع  
يم التنظ

 المعرف
 ّيةالّدافع

ةالداخليّ   
دافع 
ةالمعرف  

دافع 
 اإلنجاز

دافع 
 اإلثارة

  ائت سل   ائت سل   ائت سل   ائت سل   ائت سل  ائت سل   ائت سل   ائت سل 
 2.12 2.19 2.82 2.21 2.22 9.01 2.12 2.12 22 أع ا  9 مب أق ل 
 1 حلی 9 مب
 2.21 2.19 2.28 2.89 2.22 2.22 2.92 9.22 01 أع ا 

 9.89 2.11 9.99 9.22 2.21 2.22 9.22 9.21 2 أع ا  1 مب أكنر
 2.22 2.10 2.21 2.20 2.12 2.89 2.01 2.11 11 ام   

عب أ  برر  يررضة الدلااسررة ومسررت ی الدلايعیلررة يل ت ظیرر  اتت رراا  للتلعرررلا علرری الع قررة ائ  رر دة برر  ائتغرریل
را  واورد  Test of Homogeneity)وعردلل اتت راا التلمرانف  .(One-Way ANOVA)  لیر  التل راعب يف ا ل

of Variances)  علی أ ل قی ةSig  عب  1.12أك  مب  .(12)ا دول و ها ععين تساو  التل اعب ب  ائتغیل
 : اختبار التجانس21الجدول 

 .df1 df2 Sig قيمة إحصاء ليفين 
 1.282 22 2 1.222 الدلايعیلة اخلاا یلة
 1.109 22 2 1.229 الدايعیة الداتلیلة

ونتیمررة اتت رراا  لیرر  التل رراعب يف ا ررا  واوررد ترردلل علرری عررد  و رر د قی ررة ذاا د لررة حوصررا یلة للّررضة 
يارررر  ك . و ررررها بسرررر ب أ ل   ررررا1.12أكرررر  مررررب  Sigال م یلررررة علرررری الدلايعیلررررة الداتلیلررررة بسرررر ب أ  قی ررررة 

 .(12)ا دول س  اا.  1شنيص  تعل لا العربیلة يف يضة أعلی مب 
 اختبار انوفا: 22الجدول 

 
مجموع 
 df المربعات

متوّسط 
 .F Sig المربعات

ةاخلاا یل الدلايعیلة   

اب  ام  عا  1.201 2 1.228 1.900 1.292 
دات  

   1.891 22 22.222 ام  عاا
    22 22.801 ام   

الداتلیلةالدلايعیلة  اب  ام  عا   1.202 2 0.128 0.801 1.029 
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دات  
   1.111 22 92.211 ام  عاا
    22 91.210 ام   

 النتيجة. 1
ر  مرب  أظهرا ال لتا و ااتّا  الدلايعیلة اخلاا یلة والدلاتلیلة لدی متعلل ا الللغة العربیلرة مبركر  الللغراا. و رها اتّل

وكرهلك مرب ااتّرا  ائت سلر  احلسراّ م ر   مت سلر اا « غیاب الدلايعیلة»اخنّا  ائت سل  احلساّ ئتغیل 
احلسرررابیلة تةهرررر ااتّرررا  الدلايعیلرررة الدلاتلیلرررة بال لسررر ة حلررری اخلاا یلرررة الدلايعیلرررة الداتلیلرررة واخلاا یلرررة. وائت سلررر اا 

و ررررها عع رررری أ ل ورررر اي  ائتعلل رررر  ائلررررااك  يف  رررره  الدلااسررررة داتلیلررررة أكنررررر مررررب أ  تورررر   تاا یلررررة. ويف 
علرررة دايرررن تصررر ص دايرررن ائعريرررة ودايرررن اإلحررراز ودايرررن اإلفرررااة كرررأن ا  الدلايعیلرررة الدلاتلیلرررة، يال لترررا و تةهرررر أول  

ائعرية. و ها عدلل علی الرغ ة العالیة للتلعرلا علی احلّااة والنلاايرة العربیلرة. أملرا يف الدلايعیلرة اخلاا یلرة يدايعیلرة 
ّ ا ائتعلل ر  عرغ ر   يف تعللرم العربیلرة بسر ب أنلره أمرر  التل ةیم ائعررلا يف الدا رة االولری؛ بع رااة أترری ح ل  ر

ا ائ ل دة. مب  انب آترر ح ل اخنّرا  قی رة التل ةریم غری الر اعا عردلل علری ضروا  لل ص ل حلی اال دا
ررم   خیرراي   الّلرر  يف  ررها ائسرراا. أملررا بال سرر ة حلرری  أ ل ائتعلل رر    علررعرو  بررالالحل يف ع لیلررة الررتلعللم الال

ح ل أنلرره لرریف ئتغرری متغریل ا رر ف يالدلااسررة أظهرررا أ ل اإلنررا  وصررلب علرری الرلت ررة االولرری يف كرر  الرردايعت  
ا  ف أفر ذو د لة حوصا یلة علی الدلايعیلرة اخلاا یلرة والداتلیلرة. بال لسر ة حلری متغریل ائ رالحل ا غرايیلرة، ي ل رة 
م  اررة حيرعایررا دوايعهررم اخلاا یلررة أقرر ی مررب دوايعهررم الدلاتلیلررة بی  ررا لل ررة أاوبلررا مررب ویررث الرردواين الدلاتلیلررة 

للرررب   ع  رررد قی رررة ذاا د لرررة حوصرررا یلة الفرررر ائ رررالحل ا غرايیلرررة علررری الدلايعیلرررة  .أقررر ی مرررب بایلرررة ائ رررالحل
الدلاتلیلة؛ غی أ ل ا تت اا عدلل علی و  د ع قرة ذاا د لرة بر  ائ  ارة ا غرايیلرة والدلايعیلرة اخلاا یلرة. مرب 

ة. ويف تصر ص ع قرة الدلايعیلرة  انب آتر أنله لیف ئتغیل الّر  أفر ذو د لة حوصا یلة علری نر عا الدلايعیلر
من متغیل لر ل يرضة الدلااسرة، تت رازل قی رة الدلايعیلرة اخلاا یلرة بازدعراد لر ل الّرضة اللريت داس ائرتعللم يیهرا الللغرة 
العربیلة. حضاية علی ذلك أ  اللهعب تعلل  ا العربیلة يف يرضة أقر ل مرب فر   سر  اا وصرل ا علری الرلت رة االولری 

 ائتعلل   أكنر مب ستة أع ا . يعت  وعت ازل  ها الرقم يف ال لل ةيف ك  الدا
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 المصادر

 الکتب( أ
، تر ة ع د  الراومی وعلا علا أمحد شع ا ، بیوا، داا أسس تعّلم الّلغة وتعليمها(: 0222براو ، دو  س، )

 ال لهّة العربیلة.

 بیوا، داا الّور لل  اعة وال لر والت زعن.، أسس علم النفس التربوي(: 2119ت ف، الا الدعب وآترو ، )

 ، اإلماااا العربیلة ائتةدة، داا الوتاب ا امعا.مبادئ علم النفس التربوي(: 2102ال غ ل، ع اد ع دالرویم، )

، الّلغة الروسّية كلغة أجنبّية مدافعّية طالب الجامعة السعوديين لتعلّ : (2112) ،ع دالع ع  ع دالرمحب ،ع دا ال
 قسم الللغة اإلحلی علة ،كلیلة اآلداب  ، امعة ائلك سع د ، دعلةالسع

 الدوريات( ب
الع قة ب  الدلايعیلة لدی ال ل ة ائعل   يف كلیلة العل   » :(2102ب، )اوسالأب   ادو، صاحل ال د؛ علی ع دالور  ال د 

 .22-21، صا 0، امللد 02العدد مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانيّة، ، «وأدا هم يف الضبیلة الع لیلة الضب علة

دااسة سیو مضعلة علی عی ة مب لل ة الصّ  السادس  (AMS)ال  یة العاملیلة ئایاس الدلايعیلة االكادمیلة (: »2112أب  ع اد، يرعال )
 .299-220، صا 2و9، امللد 22، العدد جامعة دمشقمجلة ، «والعاشر يف مدااس وكالة الغ   )االونروا( يف االاد 

الع قة ب  الدلايعیلة وتعلم الارااة والوتابة لدی ل ب الص  السادس ا بتدا ا (: »2100تركا  دعتاو ، يرعد وآترو ، )
 .09-28، صا 9، العدد Journal of Islamic and Arabic Education، «يف ائ لوة االادنیلة ا امشیلة

انگی شی( و  ای انگی شی )داونی، بیونی و بیگییااب ه ب   هه» :(0929نژاد گر ی )گل  مهدی  ؛زاد ، امّا وسب
 .98-11، صا 9 امللد، ،9العدد ، شناسی مدرسهروان همجل، «آم زا  دا داس زبا  انگلیسیپیلريه  صیلی دانغ

دايعیلة تعللم الللغة العربیلة لدی ال لالا  بغی ا يف االاد  وع قتها ب عض (: »2102اخل الدة، ال د علی آترو ، )
اا  .212-020، صا 2، امللد، 01، العدد المجلة األردنّية في العلوم الّتربويّة، «ائتغیل

ايعیلة و دعد مو ل » :(2101علا سامل الغرابیلة، سامل )  ة مب لل ة ااسا لدی عیل ةصی  الدل نا ا وع قتها بالتل قیاس الدل
 .022-029 ، صا22العدد ، أاد ، مجلة اتحاد الجامعات العربّية، « امعة الاصیم
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مرکز آموزش زبان دانشگاه  آموزانیعرب زشیانواع انگ یبررس

 یبه عنوان زبان خارج تیکو
 2یدانش محمد، 1ییوسف نظر

 رازیشدانشگاه  يعرب اتیگروه زبان و ادب اریاتستاد. 2

 رازیدانشگاه ش يعرب اتیگروه زبان و ادب یاراتستاد. 1

 دهیكچ
شده انجام  يخارج هاینزبا رانیفراگ هایهزیانگ يبه منظور بررتس يفراوان هایشكوش ریدر چند دهه اخ

 يدرتس یهالفصتسر و هاشرو يطراح ياركان اصل ءزبان، جز یریادگی هایهزیاتست. چرا كه دانستن انگ

كت ب   س ندگان ینو ،يدرتس   زانری  هبه برنام يانیكمک شا رانیفراگ هایهزیانگ. شناخت شوديمحسوب م

هماهن     دی  جد اتیبا مقتض   شتریخود را هر چه ب هایکوتكنی هاشتا رو كنديو مدرتسان م يآموزش

از مراك ز آم وزش    يكی رانیفراگ هایهزیانگ يتا به بررتس دهیاتساس پژوهش حاضر كوش نیتسازند. بر هم

 لهیو بوتس   يش  یمایب ه ص ورت پ   شپ ژوه  نیا هایهبپردازد. داد تیدر كو زبانانيعرب ریبه غ يزبان عرب

شده و در  آوریعاتست جم يزبان خارج یریادگی هایهزیانگكه ویژه تسنجش  LLOS-IEAپرتسشنامه 

مرك ز   1322/1322 يلیپ ژوهش مرب وب ب ه تس ال تحص       ه ای هپردازش شده اتست. داد SPSSبرنامه 

مرك ز اتس ت و نمون ه     نی  ا يعربزبان  رانیاتست. جامعه پژوهش، فراگ تیزبان دانشگاه كو هایشآموز

و  یيقایآفر ،یيایكشور مختلف آتس 12تسال اتست و از  12تا  22 نیدانشجو كه تسن آنها ب 61آن را  یآمار

 اریبس یجامعه آمار نیدر ا «يزشانگیيب» نیانگیپژوهش نشان داد كه م نی. ادهديم لیهستند تشك یياروپا

 يو درون   يرون  یب هایهزیانگ نیانگیم انیم سهیدارد. مقا رانیراگف یباال زهینشان از انگ نیاتست كه ا نییپا

 گ ر یاتس ت. از ط رد د   يباش د درون    يرون  یاز آن كه ب شیب رانیفراگ هایهزیاتست كه انگ نیاز ا يحاك

نشان نداد. اما  زهیبا دو نوع انگ يو رشته دانشگاه تیجنس یرهایمتغ انیم یرابطه معنادار یآمار هاینآزمو

 وجود دارد. یرابطه معنادار يرونیب هایهزیو انگ ریفراگ یيایجغراف طقهمن انیم

 .تیدانشگاه كو ،يدرون زهیانگ ،يرونیب زهیانگ ،يآموزش زبان عرب: هالیدواژهک
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