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عربی ادبیات و زبان نظریکارشناسی اساس هرزبرگۀبر
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چکیده
از نظریۀنظریهیکی انگیزه، زمینۀ در مهم عاملیهاي اسـتانگیزشی-بهداشتیدو .هرزبـرگ

عـدمراعواملیمجموعه،نظریهاین به منجر یـابهداشـتیعوامـل،دنشـومـییرضـایتناکه
اسـتنامدمیانگیزشیعوامل،دنشومیانگیزهایجادسببکهراعواملیونگهدارنده معتقد و

انگیزشکه بـهاًصـرفنگهدارنـدهعواملاامشوند،میترضایافزایشبهمنجریعوامل منجـر
می نارضایتی استشوندکاهش ممکن آنها وجود انگیـزهدرو نداشـتهافزایش .باشـدتـأثیري

ارتباطپژوهشهدف بررسی انگیزةبانگهدارندهعواملحاضر کارشناسـیکاهش دانشجویان
عربیرشتۀ ادبیات و نظریه. استبودهزبان این اساس هـايمحـیطدرنگهدارنـدهعوامـل،بر

از: مواد عبارتند مشاورةآموزشی اساتید، مناسبآموزشی، . بـرايدانشـگاهیامکاناتوشغلی
پژوهش دانشجویان30این از سومترمدانشجو و دوم عربـیهاي ادبیـات و زبـان کارشناسی

مازندران خوارزمیدانشگاه دانشگاه روشو با خوشهنمونه، تصادفی شدندايگیري وانتخاب
شاملپرسشنامه مذکورکهسؤال30اي عوامل با اختیار،استبودهمرتبط تاآنهادر شد گذاشته

دهند. انگیـزةپاسخ کـاهش با را شده ذکر عوامل رابطۀ تحلیلی توصیفی شیوة با پژوهش این
کرده بررسی دادهاست.دانشجویان تحلیل ازبراي پیرسونآزمونها همبستگی آماري -من،هاي

مقایسۀ افزارویتنی نرم در والیس کروسکال ناپارامتري آزمون و وSPSSمیانگین شده استفاده
داده نشان کهنتایج رابطۀهمۀمیاناست دانشجویان انگیزة کاهش و شده ذکر داريمعنیعوامل

عوامل، این از و دارد مناسـبةمشاورعدم«وجود کـاهش»شغلی بـر را اثرگـذاري بیشـترین
عاملداشتهانگیزه به مربوط اثرگذاري کمترین است.بوده»دانشگاهیامکاناتضعف«و
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ها واژه انگیزه:کلید کارهرزبرگ،نظریۀ،کاهش مشـاورةدانشجویان عربـی، ادبیات و زبان شناسی
امکانات دانشگاهیشغلی،

مقدمه.1
این وجود بهبا عربی زبان ماکه اسالمی و دینی ایرانی، استفرهنگ نزدیک بسیاريبسیار و
دانشجویان هستند،عالقم،از زبان این یادگیري به میند نشان سالشواهد در که اخیردهد هاي

انتخاب براي دانشگاهرشتۀاقبال در عربی ادبیات و بودهزبان کاهش به رو حتیاستها و
از رشتهدانشجویانبسیاري ازاین میتیمدپس مواجه انگیزه کاهش با درشوند، طرفی . از

دانشگاه از غیربرخی و نور پیام آزاد، همچون دولتی غیر رشتههاي این درمخصوصاًانتفاعی،
شده منحل کارشناسی حامقطع در دانشجویانیا از است. برخی انحالل دولتیدانشگاهل هاي
ترم چند گذراندن از پس حداقلنیز کارشناسییا مقطع می،گذراندن رشته تغییر به کننداقدام

ادامۀ از مییا منصرف رشته این در فعشوندتحصیل توانایی عرصهالییا در بهت مربوط هاي
نمی کسب را رشته کنند. این

ع دانشجویان ضعف و انگیزه کاهش جملۀعوامل از که دارد مختلفی دالیل میربی -آنها

کتوا وضعیت به درسیتابن گروههاي وضعیت دانشگاه، در عربی شیوههاي وها، تدریس هاي
رشته به نسبت عربی زبان کردجایگاه اشاره دیگر .)47: 1384(رسولی،هاي

سال اخیردر ونظریههاي . استشدهمطرحانگیزهانواعدرخصوصديمتعدهايبنديطبقهها
نظریه از مهمیکی زمینهکههاي در توجهايابتدا مورد گرفتشغلی قرار بسیار نظریۀه دو،
هرزبرگ هرزبرگاست. 1عاملی عاملی دو تئوري اصلی عواملازروهگودتفکیک،مبحث

بهداشتیعوامشاملانگیزشی انگیزشنگهدارنده)(ل عوامل نظریه، این است. طبق انگیزشی یو
شرضایافزایشبهمنجر نگهدارندهبهداشتیعواملاامشوند،میغلیت کاهشاًصرفیا به منجر

می شغلی حتماًشوندنارضایتی آنها وجود نمیو انگیزه رضوي،کندایجاد و .)29: 1389(عموزاد

به نظریه یافتزمینهبهتدریجاین تعمیم نیز آموزشی نظریه. هاي این بر بسیاري تحقیقات
که کرد ثابت و شد میعواملوجودانجام نارضایتی کاهش سبب تنها نه تاشوند،نگهدارنده

مؤثّ نیز انگیزه ایجاد در زیادي محیطرند. حد در نگهدارنده یا بهداشتی کههايعوامل آموزشی

1. Herzberg's two factor theory of motivation
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از: مواد عبارتند دارند نارضایتی کاهش در بسیاري اساتید،آموزنقش وامکاناتشی، آموزشی
مناسب. مشاورة شغلی
نظریهپژو این بر تکیه با حاضر عللهش دیگرمهمترین عبارت به و نارضایتی افزایش

انگیزة کارشناسیکاهش عربیرشتۀدانشجویان ادبیات و کردهزبان بررسی پاسخدرورا صدد
زیر سؤاالت است:بودهبه

واحد-1 و آموزشی انگیزةمواد کاهش در میزان چه درسی کارشناسیهاي دانشجویان
عربیزبرشتۀ ادبیات و است؟رمؤثّان

میزاناساتید-2 دالیلیچه چه به کاهشو ؟ندرمؤثّدانشجویاناینانگیزةدر
کاهشمشاورةعدم- 3 در میزان چه دانشجویان، به مناسب است؟رمؤثّآنهاانگیزةشغلی
کاهش-4 در میزان چه دانشگاه استتأثیردانشجویانانگیزةامکانات ؟گذار
یا-5 عامل تأثیرگذاريعواملکدام کدامبیشترین تأو کاهشثیریک در کمتري پذیري

دارانگیزة عربی ادبیات و زبان کارشناسی د؟ندانشجویان

پژوهشپیشینۀ-2
سال مختلفیدر مقاالت اخیر دانشگاهدربارةهاي و مدارس در عربی زبان آموزشی هايمشکالت

شده منتشر علمیاست.ایران مقاالت جمله پرداخته–از مهم این به که از:پژوهشی عبارتند اند
حجتر- در1384(سولی، دانشگاهریشه«مقالۀ)، در عربی زبان آموزش مشکالت -یابی

ایران فارغ،»هاي اضعف دادهالتحصیالن قرار تحلیل مورد را رشته مشکالتیااست. ین به و
نحوة ضعیفهمچون دانشجویان شدن پذیرفته دانشجو، وپذیرش ضعف رشته، این در تر

گروه اساتید برخی وناکارآمدي عربی زبان یادگیري براي کافی امکانات نبود عربی، هاي
نا عربیرشتۀمناسبجایگاه ادبیات و کردهزبان اشاره ایران شدندر گرایشی پیشنهاد است. او

دکتر و ارشد کارشناسی کارشناسی، مقاطع در رشته کردهاین مطرح را است. ي
علی- یعنورسیده، و (قوبیاکبر ملیحه مقالۀ1394زاده، مهارتبه«) در هايتوانی

عربیرشتۀدانشجویان ادبیات و باززبان طریق دورةاز درسی برنامۀ نقص»کارشناسیتعریف
دورةس دروس شیوهرفصل و نیروهايکارشناسی تربیت عدم اصلی عوامل از را تدریس هاي
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درمتخص ذکراینص توجکردهرشته با سرفصلو به فرانسهرشتۀهايه ادبیات و زبان
ارائۀ برتردرصدد الگوي سرفصلیک برآمدهرشتۀهايبراي اند.عربی

وقیمتّ- عیسی مقالۀ1389(همکارانزاده، ضعف«) در عوامل بررسی و تحلیل
مهارترشتۀدانشجویان در عربی ادبیات و اززبان زبانی اینهاي دانشجویان و استادان دیدگاه

مهارت»رشته در دانشجویان ضعف عوامل آبه مهمترین و کرده اشاره زبانی بینهاهاي -را

ر دانشجویان، بستهوشنشاطی فقدان تدریس، نامناسب مناسبهاي آموزشی ناکارآمديوهاي
دانستهکالس زبان آزمایشگاه .اندهاي

پژوهش با حاضر وپژوهش است متفاوت کامالً فوق کاهشهاي خاصعلل طور انگیزةبه
ب را کردهدانشجویان بررسی هرزبرگ نظریۀ مبناي اینر گرفتن نظر در با و نقشاست انگیزه که
در کردهانکارناپذیري سعی دارد، تحصیل و عواملییادگیري یعنی نگهدارنده عوامل به است

به دانشجویان ورود از پس کاهشرشتۀکه سبب عربی ادبیات و میانگیزةزبان ،شودآنها
عب دیگربپردازد. به این،ارت وجود با برخیچرا ادبیرشتۀ،که و برايزبان را عربی ات

می انتخاب دانشگاه در میتحصیل پذیرفته رشته این در یا کاهششوند،کنند با ترم چند از پس
رشته تغییر به اقدام و شده مواجه ادامۀنمایندمیانگیزه از منصرفیا باالتر مقاطع در تحصیل

.شوندمی
اهم پژوهشتیلذا استاین حیث این اواز هیالًکه شده انجام جستجوهاي اساس چبر

نظریۀ مبناي بر ایران در زمینهپژوهشی در نشدههرزبرگ انجام آموزشی باثانیاًاست.هاي
انگیزةشناخت کاهش رشته،عوامل این کارشناسی میدانشجویان درگروهرودامید عربی هاي
فارغترقموفّهادانشگاه شاهد و شده قبل بااز موفّالتحصیالنی و زمینۀانگیزه در که باشیم ق

فع عربی زبان در پژوهش و دهند. تالیآموزش ارائه مناسبی هاي

پژوهش3 نظري . مباحث
آموزشبرآنتأثیرو.انگیزه3-1

پیشینه انگیزش دارد،موضوع کهن زمانیاماي از قرنا اواسط در داروین نظریۀ19که تکامل،
می طی را تکامل راه زنده موجودات چگونه که کرد مطرح را برداشتخود مختلفیکنند، هاي

نظریۀ قرناز پایان در بار نخستین کرد. براي پیدا ارتباط انگیزش با که شد بر19او هايرسیبا
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فرویدعلمی انگیزشکه کرددربارة نقطۀمطرح به، انگیزش به مربوط مسائل طرح در عطفی
آمد باقري،وجود و چ.)13: 1391(عسکریان یعنی ساده عبارت به موجبانگیزه که رفتار راهاي

ادامۀ و میالیفعآغاز میت تعیین را فرد هر رفتار کلی جهت و .)92: 1389(رضائیان،کنندشوند

می که جایی تا دارد زیادي نقش دوم زبان یادگیري در آنانگیزه موفّتوان براي مالکی قیترا
برا شکست آوردیا شمار به دوم زبان یادگیري وهمکاران،ي رغمعلی.)191: 2014(الخوالده

ایناختالف در روانشناسان میان که امنظري دارد، وجود تأکیدهموارهاباره نکته دو بر
برم1کنند:می را یادگیرنده احساسات یادگیري. عل2ّانگیزدی. انگیزه، در شکست نبود،ت

است فرد در همکاران،انگیزه و بدوناصوالً.)52: 1392(صدقی استرس، و فشار تحت وقتی
نمی هستیم وناراحت خجالتی یانگیزه، را چیزي بهتوانیم که افرادي و بگیریم هاییقیتموفّاد

یافته دست دوم زبان با ارتباط برقراري افراديدر جمله از انگیزةاند، که براياند بیشتري
دارند مهم.)253،258: 1،1395یول(یادگیري نیروي میانگیزه که است رای زمانی نیز و توان زان

زبان میکه یادگیري صرف میآموز تعیین انگیزهنماید. البتّکند، نیازعوامل،ه جمله از بسیاري
موفّ ببه نیاز زبان، یادگیري در بقیت و اجتماعی ارتباط برقراري زبانکارهه بگیري عنوانهدوم

فرصت در ارتباط حرفهابزار میهاي شامل را شغلی و الدینی،شوداي بیانبه.)1381:296(مشکوه
داشتنانگیزه«،ترساده برايشخصکهاستاجتماعیوروانینیازیاجسمانینیازیک، را
. نمایدرضایتاحساسخویشهدفبهیابیدستاثردرتاداردوامیحرکتبههدفبهنیل

یادگیريکمیتودرکیفیتانگیزهنوعومیزان درزبانممعلّوداردايکنندهتعییننقشفرایند
.)20: 1372گرجیان،(»کندمیایفاايعمدهنقشآموزانزبانانگیزةایجاد

سال نظریهدر اخیر وهاي مطرحانگیزهمختلفانواعدرخصوصديمتعدهايبنديطبقهها
یادگیريدرانگیزهدربارةهاییبحثکهبودندکسانیلیناوجزء3لمبرتو2گاردنر. استشده
انگیزة«و»ابزاريانگیزة«عناوینتحتانگیزهاصلینوعدوبهآنان. کردندمطرحدومزبان

آموزهدف،ابزاريانگیزةدر.کردنداشاره»سازگاري باصرفاًزبان هايپیشرفتمرتبط

1 . Yule
2. Gardner
3. Lambert
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مانندواجتماعی ازام،استشغلیپیشرفتشخصی هدف هرچهآشنایی،سازگاريانگیزةا
کاربرانوسنّتفرهنگ،بابیشتر استزبانهویت .)70- 1972:55لمبرت،و(گاردنرمقصد

کرد. »بیرونیانگیزة«و»درونیانگیزة«بهتوانمیانگیزه،دیگرهايبنديطبقهاز اشاره
فعانگیزةتالی داراي آنهاي انجام مقابل در که هستند آنهایی جز،درونی، ظاهري پاداش هیچ

فع نداردالیخود وجود فعبرايافرادوت آن به بیرونی پاداش نه و دستالیخودشان ت
انگیزةزنند. رفتمی داراي عمدتاًارهاي ارادةدرونی و توانش دارد،احساس دنبال به را اامفرد

انگیزة منشأ داراي بیرونرفتارهاي از پاداش دریافت انتظار با شخصبیرونی، خود از غیر و
می پژوهش.)264: 1،1392براون(شودانجام از میبسیاري نشان انگیزهها که دردهد درونی هاي

یادگیري در او تشویق و انسان مانمؤثّ،تحریک و انگیزهرتر از است؛دگارتر بیرونی زیراهاي
آنانگیزه یافتن پایان با و دارد بستگی بیرونی عامل به بیرونی مد،هاي پایاندر به کوتاهی ت
همکاران: رسدمی و دسی. )121: 2010(مدکور نظریۀ ریان2طبق رفتارها3و مقابل انگیزشیدر با ی

رفتارهادرونی انگیزشی، با مانندبیرونیی ابزاري هدف یک کسب براي که دارد وجود نیز
اج یا پاداش میکسب داده انجام تنبیه از گرجی،شودتناب نژاد مهدي و زاده .)1393:41(حسن

بررسیبودهپژوهشگرانتوجهمورداخیرهايسالدرکهدیگريهايحوزهاز است
افزایشبرايراکلیديعاملچند5سیزرو4دورنیهمثالعنوانبه.استانگیزهایجادهايروش
ایجاد«،»کالسدرصمیمانهوخوشایندمحیطایجاد«بهتوانمیمیانازآنکهکنندمیبیانانگیزه
آموزانبامناسبارتباط ازآموزانزبانبهنفسبهاعتماددادن«،»آنانهايتالشتشویقوزبان

دادن شرکت -هدف«و»تدریسدرعمتنوهايروشازاستفاده«،»کالسهايبحثدرآنهاطریق

دورنیه138-2006:122دورنیه،(کرداشاره»یادگیريکردنمند .)217-1998:215سیزر،و؛

آنافزایشوانگیزهایجاددراساسینقشیکعنوانبهنیزممعلّنقشبرپردازاننظریه
که6ژیرار. دارندتأکید است تمامدرکهروزتکنولوژيازاستفادهباتوانندمیمانمعلّمعتقد

1. Brown
2. Deci
3. Ryan
4. Dornyei
5. Csizer
6. Girard
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زبانرانظرموردزبانکارکردهاي،استکردهنفوذبشرزندگیونشئ کنندیادآوريآموزانبه
.)1365:14ژیرار،(برندباالیادگیريبرايراآنانانگیزةتا

هرزبرگ.نظریۀ3-2
هرزبرگنظریۀ شغلی رضایت عاملی بودنتیجۀ،1دو ساله چندین تحقیقات دلیلاستهیک که
شاخص،آن اعتصابشیوع مانند شغلی نارضایتی شکایتهاي و هرزبرگها از بود. پیش ها

سلسل چنانچه که بود این بر کارکناناعتقاد براي عواملی شود،ه رضایتتأمین احساس باعث
می آنها عملدر سازمان نظر مطابق تا انگیزشکنند؛شود موجد عوامل سلسله این وجود یعنی

است،و انگیزش عدم با برابر آنها ثابتامنبود را نظر این خالف هرزبرگ وا کرد. هرزبرگ
فرضیۀ یک نماوهمکارانش رضایت عدم و رضایت که دادند ارائه پیوستارتواندیلیه یک روي

اندازه آزمایشیکسان انجام از پس شود. آنها برنامهگیري و عملیها و تجربی این،هاي
نظریۀ و دادند گسترش را هرزبرگسنّفرضیه از پیش دانستند. مدیران مردود را انگیزش تی

میتصو قرر هم برابر در پیوستار یک روي انگیزش فقدان و انگیزش که دارندکردند اام،ار
دارند:  تأثیر انگیزش در عوامل از دسته دو که رسید نتیجه این به بهداشتی1هرزبرگ 2. عوامل

نمی انگیزه ایجاد باعث که نگهدارنده و،شوندیا کرده جلوگیري نارضایتی از صرفاً بلکه
می حفظ را موجود دیگروضعیت عبارت از،کنند. به کافی سطح اختیارایناگر در عوامل
باشد، داشته وجود بیکارکنان از را میآنها حفظ شدن انگیزشی2کند. انگیزه تأثیر3. عوامل که

بهره افزایش باعث اغلب و دارند شغلی رضایت بر میمثبت کشتشوندوري و کار(اعتباریان
.)126- 1397:123رجبی،

س در هرزبرگ عاملی1959الفردریک دو کرد-بهداشتیتئوري مطرح را به. انگیزشی
وي، متضاددواعتقاد نارضایتی و رضایت دیگراحساس بیان نیستند. به رضایت،متضاد،هم

نیست رضایتبلکه،نارضایتی متضادنبود و نیستاست رضایت نبود،نارضایتی، بلکه
است قربانی،نارضایتی و .)1375:109(گلچین

1. Herzberg's two factor theory of job satisfaction
2. Hygiene factors
3 . Motivating factors
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هرزبرگت محیطتدریجبهئوري توجدر مورد نیز آموزشی گرفت. بههاي قرار بررسی و ه
مثال بررسیاآمریکدر،عنوان براي نظریه دانشاین انگیزش و بررسجویانرضایت قراریمورد
با و تئضمنیهايدادهازاستفادهگرفت دانشجویانرضایمیزانهرزبرگ،عاملیدووريو ت

تعدیلبر مدل از منظور شد. بدین بررس)1997(2یانگو1کیونیةشدرسی منظور میزانیبه
وابستگی و شمیانارتباط استفاده دانشارزیاببا. دعوامل پیشی مختلف وگاهدانشآموختگان ی

موادهکشدصمشخّدانشگاهی همچون عوامل برخی امکاناتوجود اساتید، آموزشی،
و دانششغلی،مشاورةآموزشی نارضایتی البتّدکنمیجلوگیريجویاناز حدو تا آنها وجود ه

شود انگیزه ایجاد باعث است ممکن دیگران3دشیلدز(زیادي نمونه. )2005:و دردر مشابه اي
سشدمطرحبهداشتیعواملازیاريبسنیزتایوان از ومحركبسیارنقشیهرزبرگويه

مشارکت بر داشتانگیزاننده .)4،2007(چنجنداهکنندگان
هرچند نظریۀکهبنابراین اساس بهداشتی،هرزبرگبر نگهدارندهعوامل کاهشدراًصرفیا

منارضایتمیزان ککرصمشخّتحقیقاتاین،ندرثّؤی اینهد عتواننمیعواملوجود برالوهد
رضایتدنارضایتیبروزازريجلوگی ارتقاي و انگیزه ایجاد شوندثّؤمنیزر واقع .ر

پژوهش4 انجام .روش
پرسش یک از استفاده با مقاله این بودهنامدر پژوهش این ابزار که خصوصدراالتیسؤ،استه

کارشناسی30ازنگهدارندهعوامل مقطع دانشـگاهرشتۀدانشجوي عربـی ادبیـات و هـايزبان
شد.  پرسیده خوارزمی و ترممازندران از نمونهدانشجویان روش با سوم و دوم تصادفیهاي گیري

شدندخوشه انتخاب معموالً؛اي انگیـزهزیرا کاهش دچار نخست، سال دو یکی در دانشجویان
میشوندمی رشته تغییر به اقدام پژوهشیا هدف شرح از شـاملنامـهپرسش،کنند. پس 30اي

نظریۀسؤال مبناي نسخۀببر از الهام با و هرزبرگ یانگشدةاصالحهداشتی و حیطۀ4در،کیونی
) اساتید، شاملموادآموزشی، خود بوده3که تدریس و رفتار نگرش، شغلیمشاورةاست)،حیطۀ

اساس بر دانشگاه، امکانات لیکرتنمره5مقیاسو نظري،اي موافقم، موافقم، کامالً مقیاس با

1. Keaveney
2. Young
3. Deshields
4. Cheng
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کامالً و مخالفم گرفت.مخالفمندارم، قرار دانشجویان اختیار در و شده توتهیه اینکـهجبا به ه
مثبت شکل به شدسؤاالت ذهنندطراحی نکند؛سمتبهدهنده،پاسختا پیدا گرایش لذامنفی

اندازه فرضیهبرايگیريمقیاس بوده،تأیید مخالفت دیگراستمیزان عبارت در،. به صـدهرچه
بوده باالتر کرده،مخالفت تأیید بیشتر را نظر مورد شاملاست.فرضیۀ بـودهسؤاالت زیـر مواد

در6است:  منابع و واحدها به مربوط اساتیددربارةسؤال4،سیسؤال دربـارةسـؤال4،رفتار
اساتید، تدریس رشته،دربارةسوال4کیفیت این به نسبت اساتید مشاورةدربارةسؤال6نگرش

و دانشگاهی.دربارةسؤال6شغلی امکانات
در6 عربی گروه محترم اساتید از خوارزمینفر و مازندران پرسـشدانشگاه راروایی نامـه

کردند کرونتأیید آلفا ضریب با نیز آن پایایی گرفته812/0باخو قرار تأیید است. مورد

پژوهشهايیافته.5
متغی و انگیزه کاهش عوامل توزیع بودن نرمال استفادهابتدا با انگیزه کاهش شاپیرور آزمون - از

جدول در آن نتایج که شده بررسی جهت1.استآمده1ویلک مناسب آزمون انتخاب براي
فرض شدهیهتحلیل استفاده نتایج این از نتیجهاست. ها بودهچنانچه نرمال از، استفاده به مجاز

بودهآزمون پارامتري آایمهاي از نتیجه، نبودن نرمال صورت در استفادههايزمونو ناپارامتري
دادهاست. شده توزیع اساتید نگرش و رفتار متغیر دو در نرمالتنها سایرنبودهها توزیع و

بوده نرمال .استمتغیرها
شاپیرو1جدول پژوهش- : آزمون متغیرهاي توزیع بودن نرمال بررسی براي ویلک

آزمونمتغیر آزاديآماره داريدرجه معنی نتیجهسطح
آموزشی مواد نرمال947/030139/0ضعف

اساتید نرمال892/030005/0رفتار غیر
اساتید تدریس نرمال942/030104/0کیفیت

نرمال866/030001/0اساتیدنگرش غیر

شاپیرو.١ آزمون خطاي-در از داري معنی سطح مقدار که صورتی در بودن0.05ویلک نرمال فرضیه باشد کمتر
می رد میمتغیر پذیرفته نظر مورد متغیر بودن نرمال فرضیه صورت این غیر در و سطحشود در نتایج این که شود

می95اطمینان باشد.درصد
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شغلی نرمال974/030665/0مشاورة
دانشگا نرمال979/030791/0هامکانات
انگیزه نرمال962/030353/0کاهش

کاهشضعف.5-1 در آموزشی ادبیـاتزبـانکارشناسیدانشجویانانگیزةمواد و
است.رمؤثّعربی

جدول به توجه پیرسونپارامتريآزموناز،1با شدهبهمبستگی استفاده فرضیه این تحلیل راي
جدول در آن از حاصل نتایج نشان0.714ارمقد.1استآمده2که همبستگی دهندةضریب

وارتباط بیننسبتاًمستقیم استضعفقوي انگیزه کاهش و آموزشی .مواد
مواد2جدول ضعف ارتباط بررسی براي پیرسون همبستگی انگیزه: آزمون کاهش و آموزشی

نمونهمتغیر همبستگیتعداد داريضریب معنی سطح
آموزشی مواد 30ضعف

714/00001/0
انگیزه 30کاهش

شدسؤاالت پرسیده دانشجویان از آموزشی خصوصمواد در که از: ی واحدهایی-1عبارتند
براي ارائرشتۀکه شوندعربی می کاربردي،ه و زبانمناسب یادگیري براي را مهارتم و است

می افزایش ارائه- 2دهد.عربی درسی رشتهواحدهاي این براي وجذّ،شده است مناب به
می معرّ-3دهد.انگیزه درسی واحدهاي براي که میمنابعی واحدهاي،شوندفی با متناسب

است.-4است.درسی کاربردي و روز به درسی جذّمن- 5منابع درسی استابع منابع-6.اب فهم
بیدرسی و خسته مرا و است آسان نمیبرایم کند.انگیزه

پاسخ مجموع دانشبررسی دادههاي نشان سؤاالت این براي کهجویان 38حدوداست
کامالً یا مخالف دانشجویان، از کامال48ًمخالف،درصد یا موافق ودرصد درصد14موافق

نداشته ونظري قسمتاند در که دادههمانگونه توضیح پژوهش در،شدروش صدهرچه
باشد باالتر فرضیۀمخالفت می، تأیید بیشتر نظر، میشودمورد هرچند. بنابراین که گفت توان

معنی.١ سطح مقدار کمترچنانچه معنی0.05ازداري بینباشد، ارتباط بودن کاهشضعفدار و آموزشی مواد
می پذیرفته عربی زبان دانشجویان بهانگیزة نزدیک همبستگی1و-1شود. همچنین ضریب مقدار + بودن

آننشان مستقیم رابطۀ معنی به آن بودن مثبت و متغیرها بین قوي ارتباط است.دهندة ها
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جذّ جدید، دانشجویان، از برخی نظر از رشته این به مربوط واحدهاي و کاربرديمنابع و اب
انت و نمنبوده برآورده را آنها کاهشسازد،یظار بر چندانی تأثیر عامل اکثرانگیزةاین

ندارد بوده؛دانشجویان راضی آموزشی مواد از آنها از نیمی حدود .اندزیرا
دانشجویان-3جدول نظر از انگیزه کاهش بر آموزشی مواد تأثیر

موافقکامال 33333333/11
موافق 66666667/36

مخالف) نه موافق نظر(نه بی 14
مخالف 66666667/24

مخالفکامال 33333333/13
100

اسات.5-2 کاهشدیرفتار گیزةدر عربـیان ادبیـات و زبـان کارشناسی دانشجویان
است.رمؤثّ

جدول به توجه تحلی1با براي فرضیهل، آزموناین از استفادهباید ناپارامتري درشـودهاي کـه
استاینجا اسپیرمن همبستگی معنـی.آزمون سـطح کمتـرمقدار بنـابراین0.05ازداري اسـت
بودنمعنی اساتبینارتباطدار کاهشدیرفتار اطمینان،دانشجویانانگیزةو سطح درصد95در

می مقدپذیرفته دهنـدة0.624ارشود. همچنین نشان همبستگی نسـبتاًضریب وارتبـاط قـوي
بین اساتمستقیم استدیرفتار انگیزه کاهش .و

ارتباط4جدول بررسی براي اسپیرمن همبستگی اسات: آزمون انگیزهدیرفتار کاهش و

نمونهمتغیر همبستگیتعداد داريضریب معنی سطح
اساتید 30رفتار

624/00002/0
انگیزه 30کاهش

از عبارتند فرضیه این به مربوط دانشج- 1: سؤاالت با اساتید ازارتباط و است مناسب و
آ هستم.رفتار راضی می-2نها استفاده تشویق شیوه از تهدید.اساتید و تحقیر نه اساتید-3کنند

دارند. باور دانشجو تواناییهاي اساتید-4به منرفتار نفسدر به کند.میایجاداعتماد
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بههايپاسخمجموعنتایج آمدهفرضیهاینهايفهمؤلّدانشجویان زیر جدول . بنابراستدر
مخالفت گفت) می47.77(درصد تقریباًتوان اساتید رفتار روحیۀکه دانشجویانبا از نیمی

کاهش در و نبوده مؤثّانگیزةسازگار استآنها .ر

دانشجویان- 5جدول نظر از انگیزه کاهش بر اساتید رفتار تأثیر

موافقکامال 222222222/2

موافق 55555556/35

نظر بی 44444444/14

مخالف 55555556/35

مخالفکامال 22222222/12

100

کاهشدیاساتسیتدرتیفیک.3- 5 گیزةدر ادبیاتان و زبان کارشناسی دانشجویان
است.رمؤثّعربی

معنی سطح مقدارو05/0ازکمترداريمقدار همبستگی552/0همچنین میضریب دهـدنشان
نسبتاًکه بینارتباط انگیزهدیاساتسیتدرتیفیکقوي کاهش دارد.و وجود

ارتباط6جدول بررسی براي پیرسون همبستگی انگیزهدیاساتسیتدرتیفیک: آزمون وکاهش

نمونهمتغیر همبستگیتعداد داريضریب معنی سطح
اساتید تدریس 30کیفیت

552/0002/0
انگیزه 30کاهش

بهاالتسؤ ازفوقفرضیۀمربوط مسائ- 1: عبارتند در را دانشجو آاساتید ول موزشی
می شرکت درس به مربوط می-2.دهندپژوهشی صحبت عربی به کالس در ازکننداساتید و

هستم راضی موضوع روش-3. این از میهاياساتید استفاده تدریس براي - 4کنند.نوین

دانشجو مییاناساتید تشویق کنند.را صحبت عربی به که کنند
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مخالفت مجموع زیر، جدول نتایج اساس حدوديدرصد52.2بر موافقت به 32نسبت

میدرصدي، کاهشثابت در تدریس کیفیت که است.اکثریتانگیزةکند مؤثر دانشجویان

انگیزه-7جدول کاهش بر تدریس کیفیت دانشجویانتأثیر نظر از

موافقکامال 333333333/3

موافق 88888889/28

نظر بی 55555556/15

مخالف 40

مخالفکامال 22222222/12

100

کاهشاساتیدنگرش.4- 5 عربیانگیزةدر ادبیات و زبان کارشناسی دانشجویان
.استرمؤثّ

جدول به توجه آزمون،1با شـدهبناپارامترياز اسـتفاده فرضیه این بررسی مقـداراسـت. راي
معنی کمترسطح معنی0.05ازداري بنابراین بودناست کاهشاساتیدنگرشبینارتباطدار و

اطمینانانگیزه، سطح می95در پذیرفته . شوددرصد
ارتباط:8جدول بررسی براي اسپیرمن همبستگی انگیزهاساتیدنگرشآزمون کاهش و
نمونهمتغیر همبستگیتعداد داريضریب معنی سطح

اساتید 30نگرش
42/0021/0

انگیزه 30کاهش
از: سؤاالت عبارتند فرضیه این به دارنداساتید-1مربوط خوبی حس رشته این به . نسبت

موفّ-2 افراد من دراساتید توانمند و هستندکارق اعتمادبه-3.خود از باالیینفساساتیدم
رشته-4.برخوردارند این که معتقدند دارد.خوبیآیندةاساتیدم
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مخالفت می27مجموع نشان کهدرصدي رابطۀعلیدهد نگـرشمعنیرغم بـین کـه داري
دارد وجود انگیزه کاهش و کاهش،اساتید بر چندانی تأثیر عامل دانشـجویانانگیزةاین اکثـر

بوده48.88ندارد. زیرا معتقد دانشجویان رشتهدرصد این به نسبت خوبی نگرش اساتید که اند
دارند: 

دانشجویان:9جدول نظر از انگیزه کاهش بر اساتید نگرش تأثیر
موافقکامال 10
موافق 88888889/38
نظر بی 33333333/23
مخالف 66666667/26
مخالفکامال 111111111/1

100

کاهشیشغلمشاورةعدم.5- 5 گیزةدر ادبیاتان و زبان کارشناسی دانشجویان
است.رمؤثّعربی

معنیم سطح ازقدار کمتر معنی0.05داري بـین، همبسـتگی بودن وشـغلیمشـاورةعـدمدار
میدانشجویانانگیزةکاهش نشان مقدار. همچنیدهدرا نشان0.704ن همبستگی دهندةضریب

بین قوي کاهششغلیمشاورةعدمارتباط استانگیزةو .دانشجویان
عدم10جدول ارتباط بررسی براي پیرسون همبستگی شغل: آزمون انگیزهیمشاورة وکاهش
نمونهرمتغی همبستگیتعداد داريضریب معنی سطح

شغلیعدم 30مشاورة
704/00001/0

انگیزه 30کاهش
بمطرحسؤاالت از: شده عبارتند موضوع این کشف-1راي براي استعدادهاياساتید

تالش آکردهدانشجویان راو فعنها دربه میمناسبزمینۀالیت هايبرنامه-2.کنندتشویق
رشته به مربوط مشاغل با آشنایی جهت تشکمناسبی دانشگاهم در میام دانشگاه- 3شود. یل

آیندة برنامهبراي رشته این التحصیالن میفارغ آنهاریزي به و میمشاورةکند هد.دشغلی
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می-4 رشته این از که التحصیالنی ازفارغ بودهرشتۀشناسم راضی باخود ومشاورهو
کار مناسب، کردههدایت پیدا فارغ-5اند. خوبی از من دانشگاه برايرشتۀالتحصیالندر عربی

فع و میتالیاستخدام بهاساتید- 6.شوداستقبال دانشگاه میو کمک شغلدانشجو تا کنند
کنمناسب د.پیدا

حدود زیر، نتایج به توجه تنها58با و مخالف دانشجویان سؤاالت23درصد موافق درصد
مخالفتبوده درصد فرضیۀاند. لذا موافقت، درصد به نسبت نشانباال و کرده تأیید را نظر مورد
کهمی عدماکثردهد دلیل به میمشاورةدانشجویان انگیزه کاهش دچار مناسب .شوندشغلی

دانشجویان- 11جدول نظر از انگیزه کاهش بر شغلی مشاورة عدم تأثیر
موافقکامال 80952381/3
موافق 47619048/20
نظر بی 61904762/17
مخالف 52380952/39
مخالفکامال 57142857/18

100

دانشگاهضعف.6- 5 کاهشیامکانات گیزةدر وان زبان کارشناسی دانشجویان
عربی است.رمؤثّادبیات

از کمتر داري معنی سطح می0.721مقدارو0.05مقدار نشان همبستگی بـینضریب کـه دهد
دانشگاهبودننامناسب کاهشامکانات دارد.انگیزةو وجود مستقیم ارتباط دانشجویان

ارتباط12جدول بررسی براي پیرسون همبستگی دانشگاهضعف: آزمون انگیزهیامکانات کاهش و

نمونهمتغیر همبستگیتعداد داريضریب معنی سطح

30یدانشگاهامکاناتضعف
721/00001/0

انگیزه 30کاهش
ازفرضیهاینسؤاالت هستم-1:عبارتند راضی دانشگاه کارکنان رفتار رفاهی-2.از امکانات

است.از مناسب دانشگاهم در و.. سرویس خوابگاه، ورزشی، فضا-3قبیل کالسهااز امکانات و
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است.-4راضیم. مناسب و زیبا دانشگاهم فضاي و دانشگاه-5محیط کتابخانۀ واراضیاز م
می برطرف مرا می-6کند.نیازهاي برطرف مرا نیازهاي و راضیم دانشگاه سایت کند.از
باال موافقت مخالفت66يمیزان با مقایسه در می22درصد نشان علیدرصدي که رغـمدهد

رابطۀ بیمعنیوجود انگیزه،دار کاهش و دانشگاه امکانات کـاهشن بـر زیادي تأثیر عامل این
دانشجویان اکثریت ندارد.انگیزة

انگیزهضعف. تاثیر13جدول کاهش بر دانشگاه دانشجویانامکانات نظر از
موافقکامال 66666667/16
موافق 55555556/50

مخالف) نه موافق نظر(نه بی 444444444/9
مخالف 66666667/21
مخالفکامال 666666667/1

100

هادادهمقایسۀ.6
این کـاهشبخشدر عوامـل همزمان طور به والیس کروسکال ناپارامتري آزمون از استفاده با

است شده مقایسه آن.1انگیزه ازاز کمتر داري معنی سطح مقدار که فرضـیۀ،است0.05جایی
میمعنی پذیرفته عوامل بین تفاوت بودن سـایردار بـه نسبت عوامل از یکی حداقل یعنی شود،

کاهش بر بیشتري تاثیرگذاري دارد.دانشجویانانگیزةعوامل عربی زبان
عوامل14جدول بندي رتبه براي والیس کروسکال انگیزه: آزمون کاهش بر اثرگذار
رتبهمتغیر آزمونمیانگین آزاديآماره معنیدرجه داريسطح

آموزشی مواد 150/81ضعف
258/4950001/0 اساتید 120/100رفتار

اساتید تدریس 180/114کیفیت

جدول.١ مطابق که است این والیس کروسکال ناپارامتري آزمون از استفاده از1دلیل عوامل از یکی حداقل
نمی پیروي نرمال کند.توزیع
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اساتید 470/70نگرش
030/129شغلیمشاورةعدم

امکاناتضعف
یدانشگاه

050/48

رتبهنتایج میفوقجدولمیانگین ترتیبنشان به که کیفیـتمشـاورةعـدم:دهد شـغلی،
اساتید، رفتار دانشـگاهتدریس، امکانـات و اسـاتید نگـرش کـاهشموادآموزشی، انگیـزةبـر

تأثیرگذارند. پاسخدرصدهايدانشجویان مجموع از آمده دست ایـنبه نیـز دانشـجویان هـاي
تأیید را مخالفتکردهمطلب درصد ترتیـب: است. زیرا بـه فـوق عوامـل ،58.1،52.2بـراي

:استبودهدرصد23.4و47.8،38،27.8
دانشجویان-15جدول نظر از انگیزه کاهش بر تأثیرگذار عوامل بندي رتبه

دانشجو نظر
مشاورة
شغلی

کیفیت
تدریس
اساتید

رفتار
اساتید

مواد
آموزشی

نگرش
اساتید

امکانات
دانشگاه

موافقکامال 8/3 3/3 2/2 3/11 0/10 7/16

موافق 5/20 9/28 6/35 7/36 9/38 6/50

نظر بی 6/17 6/15 4/14 0/14 3/23 4/9
مخالف 5/39 0/40 6/35 7/24 7/26 7/21

مخالفکامال 6/18 2/12 2/12 3/13 1/1 7/1

بررسی رتبهبراي این میزاناینوبنديدقیق تفاوت دقیقکه طور به عوامل این تراثرگذاري
است، منباچقدر ناپارامتري آزمون از عوامل-استفاده این دوویتنی، به دو صورت هـم،به با
شده جدول1اندمقایسه می16. نتایج کهنشان تدریس«،»شغلیمشاورةعدم«املوعدهد »کیفیت

مقدار.١ از کمتر داري معنی سطح مقدار عامل، دو مقایسه در دو0.05اگر آن اثرگذاري بودن برابر فرضیه باشد
می رد انگیزه کاهش بر یعنیعامل اینشود در هستند، انگیزه کاهش روي متفاوتی اثرگذاري داراي عامل دو آن

به مربوط ستون مشاهده با رتبهحالت اثرگذاريمیانگین است بیشتر رتبه میانگین داراي که عاملی مقایسه آن در
که صورتی در دارد. اما انگیزه کاهش روي معنیبیشتري سطح مقدار عامل دو مقایسه ادر بیشتر مقدارداري ز
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اساتید«و تأ»رفتار همداراي به نزدیک دیگر. هستندثیرگذاري عبارت آمارهـايبه کـه هرچند
داده و پاسختوصیفی به مربوط میهاي نشان عدمها که تاثیرگذاريمشاورةدهند بیشترین شغلی

دار انگیزه کاهش بر جدولام،درا نتایج می16ا دوثابت که رفتار«و»تدریسکیفیت«عاملکند
فاصلۀ»اساتید اواندكبسیاربا عامل به بااهمدرجۀ،لنسبت دیگرودارندیالییت عبارت به

ازای تقریباً عامل سه برابرپذیريتأثیرن و انگیزهیکسان کاهش برخوردارند.در
دو-من: آزمون16جدول به دو مقایسه براي اثرویتنی دقیق تفاوت میزان انگیزهو کاهش بر مؤثر عوامل گذاري

شماره
مقایسه

متغیر
میانگین
رتبه

معنیآزمونآماره داريسطح

1
آموزشی مواد 28/27ضعف

5/353152/0
اساتید 72/33رفتار

2
آموزشی مواد 40/25ضعف

297023/0
تدریس 60/35کیفیت

3
آموزشی مواد 400/31ضعف

423688/0
اساتید 600/29نگرش

4
آموزشی مواد 27/23ضعف

233001/0
73/37شغلیمشاورةعدم

5
آموزشی مواد 8/35ضعف

291019/0
2/25امکاناتضعف

6
اساتید 7/28رفتار

396419/0
تدریس 3/32کیفیت

7
اساتید 42/34رفتار

5/332076/0
اساتید 58/26نگرش

می0.05 پذیرفته انگیزه کاهش بر عامل دو آن اثرگذاري بودن برابر فرضیه سطحباشد با عامل دو آن یعنی شود،
هستند.95اطمینان انگیزه کاهش روي برابري اثرگذاري داراي درصد
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8
اساتید 07/27رفتار

347126/0
93/33شغلیمشاورةعدم

9
اساتید 22/38رفتار

5/218001/0
78/22امکاناتضعف

10
تدریس 2/39کیفیت

1890001/0
اساتید 8/21نگرش

11
تدریس 6/27کیفیت

363196/0
4/33شغلیمشاورةعدم

12
تدریس 48/41کیفیت

5/1200001/0
52/19امکاناتضعف

13
اساتید 7/18نگرش

960001/0
3/42شغلیمشاورةعدم

14
اساتید 78/35نگرش

5/291018/0
22/25امکاناتضعف

15
شغلیعدم 67/43مشاورة

550001/0
33/17امکاناتضعف

راهگیرينتیجه.7 کارهاو
پژوهشآماريهايتحلیل این در شده کاهشانجام بر نگهدارنده عوامل تأثیر میزان بررسی براي
کارشناانگیزة نظریۀدانشجویان طبق عربی ادبیات و زبان دادههرزبرگسی میانکهاستنشان
ازهر اساتیدیعنعواملاینکدام نگرش اساتید، رفتار آموزشی، مواد ضعف تدریسی کیفیت ،،

دانشگاهی، امکانات ضعف و شغلی مشاورة انگیزباعدم معنی،هکاهش دارد.رابطۀ وجود بهداري
دیگر کا،عبارت بر تنهایی به فوق عوامل از یک تأهر دانشجو انگیزة استثیرهش .گذار
و مقایسهتحلیل عواملبررسی این دادهاي مناسبمشاورةعدم«کهنشان بیشترین»شغلی

عامـل بـه مربـوط اثرگذاري کمترین و داشته انگیزه کاهش بر را امکانـات«اثرگذاري ضـعف
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است.»دانشگاهی آنبوده بر بمقایسۀ،عالوه دادهدويهدو نشـان کـهعوامل عامـلدواسـت
تدریس« اساتید«و»کیفیت ناچیز»رفتار بسیار عامليتفاوت به دارنـد»شغلیمشاورة«نسبت

می تقریبی طور به کهو گفت تاثیرتوان برخوردارند.یکسانیگذارياز انگیزه کاهش اینبنابربر
توج یافتهبا به پژوهشهاه این علل،ي سببنگهدارندهمهمترین که بهاي و نارضایتی افزایش

دیگر عربـیانگیزةکاهشعبارت ادبیات و زبان کارشناسی از: شـوندمـیدانشجویان عبارتنـد
اساتید.مشاورةعدم رفتار و تدریس کیفیت مناسب، شغلی

توج نتایجبا به آمدهه دست راهبه دانشجویان، انگیزة کاهش از جلوگیري براي زیر کارهاي
گروه به عربی ادبیات و زبان میکارشناسی توصیه رشته این محترم شود: هاي

روابط و رشته این به نسبت خود مثبت نگرش باالبردن با محترم بـهبهتـراساتید دانشـجو، بـا
بیشتر اهتمام خود تدریس دارند؛کیفیت مبذول روشي نمایند؛از استفاده تدریس نوین ازهاي

ابزارمنابع جذّو و جدید استفادهآموزشی شده ارائه درسی واحدهاي براي بـهکردهاب تنها و
روشمنابعبرخی نکنند؛هايو بسنده تکراري و واحـدهادرقدیمی صـورتارائۀ بـازنگري ،

کاربردي واحدهاي و ترمگرفته در پایینتر توجهاي با شوند؛ ارائه اینتر به رشـته،ه ایـن کـه
گستردهدامنه و رااست،دار او و نموده شناسایی وي عالیق به توجه با را دانشجو استعدادهاي
مو دهند؛در مشارکت زمینه همان به مربوط پژوهشی و آموزشی آنضوعات کهاز الیـتفعجا

تقریباً مناسب، مهمشغلی دانشجویان همۀ توجاست،براي با اساتید، و استعدادهادانشگاه به ه
دانشجو عالیق ایـو در تحصیل با بداند تا دهند ارائه وي به مناسب شغلی درمشاورة رشـته ن

مکان میچه فعهایی نمایدتواند فارغاستفاده.الیت موفّاز انجـامالتحصیالن جهـت رشته این ق
فعکارگاهتالی برگزاري و پژوهشی و علمی علمیهاي دانشـجویانهاي انگیـزة افزایش در نیز
است.مؤثّ ر
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منابعفهرست
عربی و الف) فارسی

هاکتاب.1
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اللغةدوافعواخنفاضاحلافظةالعواملبنيالعالقةتقييم يفالعربيةطالب وآداXا
البکالوريوس هرتسربغىعلمرحلة نظرية أساس

املقالة: أصيلة نوع
مهر مهدوي حسيين١*زهرا mعبدا اشکوري۲، عدqن سيد ،۳

خوارزمي.۱ جبامعة وآدا]ا العربية اللغة يف دکتوراه طهران،طالبة
وآدا]استاذأ. ۲ العربية اللغة قسم يف خوارزميمساعد طهران،جبامعة
خوارزميستاذأ.۳ جبامعة وآدا]ا العربية اللغة قسم يف طهران،مساعد

امللخص
الصّحيُت العاملني ذات هرتسربغ نظرية أهّم-عّد من الدافع. التحفيزي جمال يف النظرية،النظرrت هلذه تؤّديوفًقا

احملّف زrدةإزةالعوامل العواملدوافعالنسبةىل لكن يؤّدإالتؤديالحلافظةا، ال وقد الرضا عدم تقليل يإىل
احل زrدة إىل املقالافز.ووجودها هذا العالقةإلیيهدف مستوىاحلافظةأوالصحيةالعواملبنيدراسة واخنفاض

هرتسربغ. نظرية أساس على البکالوريوس مرحلة يف وآدا]ا العربية اللغة طالب عند حلافظةاالعواملتشملالدوافع
األکادميية. إلاملهينواإلرشادواألساتذة؛التعليمية؛املواد: التعليمجماليف واإلمکانيات هذهجنازاملناسب؛

والثالثطالبًا۳۰اختيارّمتالدراسة، الثاين الفصلني طالب يفمرحلةمنمن يفوآدا]االعربيةاللغةالبکالوريوس
ووجامعةمازندرانجامعة العنقودياخلوارزمي للنظام مرتبطًا۳۰مناالستبيانتکّونالعشوائي.-فقًا سؤاًال

وفقًا الدراسة سارت املذکورة. وقد الوصفي;لعوامل اختبار;ستخداماملعطياتحتليلوّمت.التحليلي-للمنهج
االرتباطي، منبريسون آخر واختبار-واختبار للمقارنة، واليسفيتين وتشري.SPSSبر@مجيفکروسکال

وجودالنتائج بنيعالقةإىل وإحصائية بنيومنالطالب،لدىالدوافعواخنفاضاملذكورةالعواملمجيعمعنوية
عاملُيالعوامل،هذه Eثريًاأكثر" املناسبالوظيفياإلرشادعدم"عّد اإلمکانيات"وعاملالعوامل ضعف

منEثريًاالعواملأقّل"األکادميية احلّد الطالب.يف لدى الدوافع

البکالوريوس،وآدا]االعربيةاللغةطالبهرتسربغ،نظريةالدافع،اخنفاض: الرئيسةالكلمات مرحلة يف
.األكادمييةاإلمکانياتاملهين،اإلرشاد

املسؤولة١. zahra.mahdavimehr@gmail.comالکاتبة
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