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 استادیار بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز .1 

 استادیار بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز .2 

 استادیار بخش آمار دانشگاه جهرم .3 

 1399 /04 /10پذیرش:  تاریخ  10/1398 /23دریافت:  تاریخ

 

 چکیده
ن جویان ایدر میان دانشخارجی بررسی انگیزش یادگیری زبان عربی به عنوان زبان به این پژوهش 

ه دورنی« ومدسیستم خودهای انگیزشی زبان »بر پایه نظریه پردازد و میدر دانشگاه شیراز  رشته

ر د. ابزاگردی همطالعگانه دورنیه انجام شده است. برای شناسایی عوامل انگیزشی، متغیرهای شانزده

. است ادهدارائه  یادگیری زبان دومسنجش برای ( 2010)ای است که دورنیه این بررسی پرسشنامه

ارد و 97تا  94 دانشگاه شیراز که بین سالهای رشته زبان و ادبیات عربیدانشجوی  96به این منظور 

و  استفاده شد SPSSافزار ها از نرمداده تحلیل. برای اندمورد بررسی قرار گرفتهاند دانشگاه شده

 دادنشان  های پژوهش. یافتهطراحی گردید AMOSافزار مدل ساختاری روابط بین متغیرها با نرم

، «زاریهای ابمشوق»بیشترین همبستگی مثبت را با متغیرهای به ترتیب « تالش هدف»عامل که 

. ارددفرد  «یآرمان خود  » و «نگرش به یادگیری زبان عربی»، «جامعه زیان عربی نگرش به فرهنگ و»

دف هت. تالش نشان داده اس ن عاملبا ایبیشترین همبستگی منفی را  «نفوذ خانواده»از سوی دیگر 

ما بقی  است و داشته« رویکرد به یادگیری زبان عربی» عاملاز  را مستقیم بیشترین اثرپذیری

به صورت  کنش عوامل غالبااست. برهم« یابزار هایمشوق» ناشی از عامل مستقیم آن تاثیرات

زبان  ه یادگیریرویکرد ب»ضمن اثرپذیری کاهشی از متغیر « نفوذ خانواده»صرفا متغیر  مثبت بوده و

 .داشته است« های ابزاریقمشو»اثری کاهنده بر روی متغیر « عربی
 

 .رازاه شی، دانشگانگیزش، خودهای انگیزشی زبان دوم، زبان و ادبیات عربی :هاکلیدواژه

                                                                                                   
 nazari.yusuf@shirazu.ac.ir نویسنده مسئول *
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 مقدمه .1

وشیدا یارد. با یادگیری زبان دوم و زبان خارجی، تفاوت د یا زبان مادرییادگیری زبان اول 

 ار وزبان اول خودک فراگیریفرآیند . داندمیانگیزش  در مقولهاین تفاوت را  (2010)

شود. ته مییاد گرف اما زبان دوم شودزبان مادری اکتساب می ،و به تعبیریخودانگیخته است 

 یک دگیریهای یادگیرنده در یابه خاطر نقش نگرش این تفاوت (39: 1396، و همکارانپور )سعدی

اثیر تبان زبان خاص است. نگرش مثبت یا منفی به یک زبان و گویشوران آن در یادگیری آن ز

ساله در این م و ادگیری نیازمند داشتن انگیزه استبنابرین هر ی (Brown, 2007: 170)دارد. 

تم در سیس که استی یهازبانزبان عربی ازجمله  آموختن زبان دوم نقش کلیدی و اساسی دارد.

 تعداد هشود. هر سالتدریس میخارجی های ایران به عنوان زبان آموزشی مدارس و دانشگاه

ای هشگاهموزان برای تحصیل در رشته زبان و ادبیات عربی وارد دانآقابل توجهی از دانش

ی دکتر و رشناسی، کارشناسی ارشددر سه مقطع کاروه زبان و ادبیات عربی گشوند. کشور می

ته ی و رشهای زبان و ادبیات، ادبیات، مترجمو پذیرش در گرایش هستندپذیرای دانشجویان 

ه ن با چدانشجویاهای مهم این است که این یکی از پرسش شود.آموزش زبان عربی انجام می

نشجویان دا هکاهش انگیز افزایش و یا اند و چه عواملی باعثهایی وارد این رشته شدهانگیزه

ه تالش شده است تا ب شود. در همین راستا در پژوهش حاضردر طول دوران تحصیل می

 های زیر پاسخ داده شود:پرسش

کدام در خصوص دانشجویان دانشگاه شیراز،  ،یستم خودهای انگیزشیسبر اساس  -1

 دارند؟های دیگر عاملها بیشترین همبستگی را با عامل

ی ورت گرفته برادر تالش صدانشجویان دانشگاه شیراز های انگیزشی ین عاملتراثرگذار -2

 یادگیری زبان عربی کدام است؟

فاده رنیه استزولتان دو« مدل سیستم انگیزشی زبان دوم»ها از این پرسشبرای پاسخگویی به 

 شده است. 

 

 پیشینه   .2

. بسیاری در خصوص آن انجام شده استهای هایی است که تا کنون پژوهشانگیزه از مقوله

سیستم خودهای »بر مبنای نظریه هایی پژوهشدر زمینه انگیزش زبان دوم، و در همین راستا 
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تاگوچی،  زبان انگلیسی است. دربارهها پژوهشاین اغلب البته  .است انجام شده «انگیزشی

 ن،انگیزشی در سه کشور ژاپدر پژوهش خود به بررسی سیستم خودهای  (2009)مجید و پاپی 

نتیجه این . که از نظر جمعیت، تاریخ، اقتصاد و دین متفاوت هستند نداهتچین وایران پرداخ

به طرز  1نه تنها با انگیزه یکپارچه «خودآرمانی زبان دوم»پژوهش حاکی از این است که 

دهد و ن شرح میگاانس بیشتری را در تالش هدف یادگیرندمعناداری همبستگی دارد بلکه واری

با تکیه بر سیستم  (1388)تواند جایگزین انگیزه یکپارچه شود. عبداهلل زاده و پاپی از این رو می

-خودهای انگیزشی زبان دوم، به بررسی مقوله انگیزش فراگیران ایرانی  زبان انگلیسی پرداخته

به صورت معناداری در « خود آرمانی زبان دوم»اند. نتایج این پژوهش نشان داده است که 

« خود بایسته زبان دوم»یادگیری زبان دوم بیشترین نقش را داشته است. از طرف دیگر، 

بیشترین سهم را در افزایش اضطراب زبان دوم به خود اختصاص داده است. یوسفی، عبادی و 

به بررسی انگیزش « نظام خودانگیزشی زبان دوم»نیز از دیدگاه نظریه  (1396)ساعدی دویسه 

های اند. یافتههای خارجی پرداختههای غیر زبانزبان دوم دانشجویان مقطع کارشناسی رشته

ترین عامل انگیزشی برای قوی« تجربیات یادگیری زبان دوم»که عنصر داد این پژوهش نشان 

وم بوده است. و اینکه توجه به مواد آموزشی و برنامه درسی این دسته از فراگیران زبان د

بایست بیشر مورد اهتمام قرار گیرد. پرستار اسکی و همکاران می« خودهای ممکن»متناسب با 

با تکیه بر نظریه خودهای انگیزشی زبان دوم به بررسی نقش وضعیت اجتماعی و  (1397)

که وضعیت اجتماعی و  نتیجه رسیدین پژوهش به این . ااندآموزان ایرانی پرداختهاقتصادی زبان

را تعدیل کرده و بر یادگیری زبان دوم تاثیرگذار است. در نتیجه افرادی « خود  آرمانی»اقتصادی 

مند بودند و این باالتری بهره« خود  آرمانی»اقتصادی باالتری داشتند، از -که طبقه اجتماعی

ها که به زبان انگلیسی بوده است. در کنار این پژوهشمساله بر بهبود عملکردشان تاثیرگذار 

با مبنا قرار دادن این نظریه به واکاوی یادگیری زبان ( 1397)اهتمام داشتند، حقانی و مالکی 

هایی که درباره زبان انگلیسی اند. مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهشآلمانی در ایران پرداخته

های گیزش یادگیری زبان آلمانی رابطه معناداری با مؤلفهانجام شده است، نشان داده که ان

اما در زمینه انگیزه یادگیری زبان عربی بنابر اطالعات . دارد« خودانگیزشی زبان دوم»نظریه 

 انجام نشده است. « خودهای انگیزشی»نویسندگان، تا کنون پژوهشی مبتنی بر نظریه 
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 ادبیات نظری پژوهش  .3
دهد و بر این اساس یادگیری زبان دوم فراتر از را تشکیل میزبان بخشی از هویت فرد 

در تصویر خویش از  نیازمند تغییرها یا قواعد دستوری است و یادگیری یک مجموعه مهارت

است و منشأ اصلی انگیزش تالش برای رفع ناهمخوانی بین خود فعلی و خودهای  2«خود»

سیر تحوالت  (1397)حقانی و مالکی  (.2-3: 1396همکاران،  )یوسفی وممکن )آینده( است 

. دوره کنندبندی میهای انگیزش در آموزش زبان خارجی را در سه برهه تاریخی دستهپژوهش

های گاردنر است. انگیزش از دیدگاه گاردنر که تحت تاثیر دیدگاه 1990تا  1958اول از سال 

دف، نگرش مطلوب نسبت به شامل چهار بعد هدف، تالش مجدانه، تمایل برای دستیابی به ه

بر همین اساس گاردنر سه عنصر را در این امر . (Gardner, 1985: 50)فعالیت مدنظر است 

داند: الف( تالش صرف شده برای رسیدن به هدف ب( تمایل برای آموختن زبان ج( دخیل می

زیرا هیچ یک  ؛خشنودی از یادگیری زبان. وجود هر سه این عناصر در کنار هم ضروری است

 (.117-116: 1397)پرستار اسکی، تواند بیانگر انگیزش در یادگیری زبان باشد. به تنهایی نمی

انگیزش از دیدگاه وی به دو نوع انگیزش ابزاری و انگیزش یکپارچه و به تعبیر دیگر، 

در  .(Gardner & Lambert, 1972) شودهای ابزاری و یکپارچه یا جمعی تقسیم میسوگیری

مطالعه فنی یا ترجمه.  برای رسیدن به اهدافی چون شغل،نوع اول یادگیری زبان ابزاری است 

ر د تا به گروه فرهنگ زبان دوم بپیوندند و دنمندیادگیرندگان عالقه اما در نوع یکپارچه

 :Brown, 2007) تعامالت اجتماعی آنان شرکت کنند و به تعبیری انگیزه انضمامی داشته باشند.

-زاده و مهدی؛ حسن1393قربانی،  ؛ به نقل از زاللی و1985)دسی و رایان  دهه است کهدر همین  .(170

سازند. انگیزش را مطرح می 4و انگیزش بیرونی 3دو مقوله انگیزش درونی (1393نژاد گرجی، 

درونی رفتاری را در پی دارد که صرف نظر از نتایج آن فعالیت، با کسب لذت و رضایت خاطر 

شود. این نوع انگیزش در سه سطح بندی سه قسمتی مطرح میاست که برای آن یک رده همراه

شود. در مقابل، رفتارهای ناشی از انگیزش بیرونی برای مطرح می 7، و تحریک6، موفقیت5دانش

شود. بدین معنا کسب یک هدف ابزاری مانند کسب پاداش یا اجتناب از تنبیه، انجام داده می

پذیرد. این نوع ه خاطر خود آن، بلکه برای رسیدن به یک نتیجه صورت میکه فعالیت نه ب

 10و تنظیم همانندسازی شده 9فکنی شده، تنظیم درون8تنظیم بیرونی انگیزش نیز در سه سطح

 .(42-41: 1393، نژاد گرگیمهدیو  زاده)حسنشود بررسی می
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انگیزش  بندیمیالدی است. در این دوره دسته 90دوره دوم مطالعات انگیزش شامل دهه  

دیده است نا د شدهبندی وارگیرد. از جمله ایراداتی که بر این دستهگاردنر مورد انتقاد قرار می

ا ن راستهای مختلف آموزش زبان است. در همیها و وضعیتگرفتن پدیده شناختی در موقعیت

ی و )حقانزند سارا در فرایند آموزش زبان خارجی مطرح می ی«مدل فرایند» (1998)اتو  دورنیه و

وزی، آمند زبانآموز در دوران یادگیری و در فرایطبق این مدل، انگیزش زبان .(630: 1397مالکی، 

عامل تویای پتوان گفت توجه به ماهیت ین میاپویا بوده و مدام در حال دگرگونی است. بنابر

ن ش زبای فعلی در بررسی انگیزیادگیرنده و عوامل محیطی مختلف، وجوه مشخصه دوره بین

 (2009، 2005)ی زولتان دورنیه 11«نظام خودانگیزشی زبان دوم»دوم است و در این میان 

متأثر از  اما دورة سوم .(3: 1396)یوسفی و همکاران،  فراگیرترین مدلی است که ارائه شده است

« اسی خودروانشن»های ی انگیزش بر اساس نظریهی جدید و تعاریف نو دربارههاورود نظریه

 (.631-629: 1397ی، )حقانی و مالکاست 

از  ،(2009 و 2005)و مدل سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم دورنیه  (1985)مدل گاردنر 

است. دورنیه نتیجه تحقیقات خود را در قالب نظریه  های مطرح در زمینه انگیزش زبان دومنظریه

« خودهای ممکن»استفاده از تأمالت نظری مرتبط با  .ارائه داد« سامانه خود انگیزشی زبان دوم»

 )حقانی وبه درک عمیقی از پدیده فراگیری زبان دوم منجر شده است  (1986)مارکوس و نوریوس 

چارچوب نظری مدل دورنیه مبتنی بر نظریه خود  از طرفی بخش مهم و .(628: 1397مالکی، 

و  12است. مضمون نظریه این است که وقتی یادگیرنده میان خود واقعی (1987)ناهمسانی هیگنز 

کند بیند احساس ناهمخوانی و ناآرامی دارد، و سعی میو مطلوب خود فاصله می 13خود آینده

 پور و)سعدیوب یا آرمانی گام بردارد. این احساس و فاصله را کاهش دهد و به سمت خود  مطل

خود  -1شود که عبارتند از: در همین راستا چهار نوع خود آینده تعریف می (42: 1396همکاران، 

: به معنای تصوراتی که فرد در نظر دارد در آینده با آنها تطبیق یابد و تصورات 14آرمانی / شخصی

-: تصوراتی آرمانی که فرد می15)دیگر محور(خودآرمانی دیگران  -2شخصی خود او هستند. 

کند دارد یا : الزاماتی که خود فرد تصور می16خود الزامی / شخصی -3پندارد دیگران از او دارند. 

: الزاماتی که فرد دارد یا باید به آنها دست یابد چون 17خود الزامی/ دیگران -4باید به آنها برسد. 

نظریه دورنیه سه عنصر اصلی دارد  (43: 1396پور و همکاران، )سعدی. خواهنددیگران این را از او می

که دو عنصر آن از نظریه خودهای ممکن و عنصر دیگر از مطالعات یادگیری زبان دوم گرفته 
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شده است. این سه عنصر عبارتند از خود آرمانی زبان دوم، خود بایسته زبان دوم و تجربیات 

بان دوم آن جنبه از خود آرمانی فرد است که مستلزم یادگیری یادگیری زبان دوم. خود آرمانی ز

داند. کند یک زبان دوم هم میاش تصور میزبان دوم است. یعنی خودی که فرد برای آینده

ها و صفاتی است که شخص معتقد است باید به دست ی دوم این مدل مربوط به ویژگیمؤلفه

د یا از پیامدهای منفی به دور باشد. عنصر سوم این مدل بیاورد تا انتظارات دیگران را برآورده ساز

های موقعیتی ایجادشده در محیط یادگیری توجه که تجربیات یادگیری زبان دوم نام دارد به انگیزه

 ی موفقیت در یادگیری زبان دومدارد مانند تاثیر معلم، برنامه درسی، گروه همساالن و تجربه

 .(632: 1397؛ حقانی، 4: 1396ران، همکا ، یوسفی و2010)دورنیه، 

 

 روش .4

 گیریآماری و نمونه جامعه -1-4
ن ش زبارا دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای بخجامعه آماری پژوهش 

بر اساس  .ندنفر بود 134 وادبیات عربی دانشگاه شیراز تشکیل دادند که در زمان انجام پژوهش

 مورد 4 ا،هپرسشنامه ینفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از گردآور 100فرمول کوکران 

 کل دادند.پژوهش را ش یمارآنفر نمونه  96 تنهای در و شد گذاشته کنار و بود اعتبار فاقد

است.  بر اساس سال تحصیلی و جنسیت ارائه شده 1آماری در جدول شماره  نمونه فراوانی

اده گمشده با داست که سه مورد  20.9سال وبا میانگین  33سال تا  18دامنه سنی این افراد از 

 میانگین دو مشاهده نزدیک به آن جایگزین شده است. 

 ی واناینسیت و سطح تآماری بر اساس متغیرهای سال تحصیلی، ج نمونه: فراوانی 1جدول

 

 جنسیت

 مجموع زن مرد

 درصد فراوانی تعداد تعداد تعداد

18.8% 18 18 0 اول کارشناسی سال تحصیلی  

29.2% 28 27 1 دوم کارشناسی  

24.0% 23 22 1 سوم کارشناسی  

14.6% 14 14 0 چهارم کارشناسی  

10.4% 10 5 5 کارشناسی ارشد   
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3.1% 3 3 0 دکترا  

100.0% 96 89 7 مجموع  

18.1% 17 14 3 فرا متوسط تعیین سطح  

39.4% 37 35 2 متوسط  

21.3% 20 19 1 پیش متوسط  

16.0% 15 14 1 فرا مبتدی  

5.3% 5 5 0 مبتدی  

Total 7 87 94 %100.0  

اهه حضور م 3در پاسخ به این سوال که آیا تا کنون در یک کشور عربی برای مدت حداقل 

نفر  9تنها  اند و در خصوص شاغل بودن نیزنفر جواب مثبت داشته 2اید یا خیر، تنها  داشته

اند. از دهذاشته شنار گاند. بنابرین این متغیرها به دلیل فراوانی بسیار کم در تحلیلها کشاغل بوده

سوی دیگر از آنجا که هدف پژوهش حاضر بررسی انگیزش یادگیری زبان دوم است 

طح یین ستع ماری قرار داده نشدند.آ نمونهآنها عربی بود در زبان مادری  دانشجویانی که

ط به ه فقدانشجویان هم بر اساس چند سوال توصیفی خود ارزشیابی در پرسشنامه انجام شد ک

ها حلیلک متغیر در تیعنوان اطالعات زمینه ای از دانشجویان مطرح شده است و به عنوان 

 .ه استدخیل نبود
 

 تحقیقابزار  -2-4
استفاده شد و الگوی پژوهش  (2010)ها از پرسشنامه دورنیه و تاگوچی برای گردآوری داده

دو نکته  ذکرمورد استناد قرار گرفت. در خصوص پرسشنامه  (2010)تاگوچی، مجید و پاپی 

اند که متغیرهای مربوط به حائز اهمیت است. نکته اول اینکه طراحان پرسشنامه تصریح کرده

چراکه انجام این پروژه نیاز به همکاری طیف  ؛اندمعلمان را از پرسشنامه حذف نمودهش جسن

سنجد وسیعی از معلمان و مدرسان داشته است و وجود سواالتی که عملکرد معلمان را می

دهند کرده و اصوال برخی از معلمان تمایلی به چنین بررسی نشان نمیحساسیت ایجاد می

(Dornyei & Taguchi, 2010: 114) . نکته دوم اینکه پرسشنامه با اندکی تفاوت در تعداد و نوع

 شدهبرای سنجش یادگیری زبان انگلیسی در ژاپن، چین و ایران طراحی  بندی،سواالت و دسته

کتاب آورده شده است. نسخه اصلی پرسشنامه دورنیه  B است که نسخه فارسی آن در پیوست
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جمله خبری با  42بخش تنظیم شده است. بخش اول شامل سوال است که در چهار  75دارای 

جمله پرسشی است با  11بخش دوم . «کامال مخالفم»تا  «مکامال موافق» شش وجهی طیف

 14بخش سوم مانند بخش اول است اما با . «بله بسیار زیاد»تا  «نه به هیچ وجه»طیف لیکرت 

 ای.زمینهسوال در مورد اطالعات  8جمله خبری و بخش چهارم شامل 

ش ر سه بخریزی شده است این تفاوت را دارد که دای که برای ایران طرحاما پرسشنامه

 10جمله پرسشی، بخش سوم  23جمله خبری، بخش دوم  53تنظیم شده است. بخش اول 

از اصل آن  آیتم 3ین جمالت خبری پرسشنامه فارسی ابنابر ای.سوال در مورد اطالعات زمینه

. افزون تر از پرسشنامه اصلی تعریف شده استجمله پرسشی بیش 12مقابل  کم دارد ولی در

طور کلی  ای افزوده شده است. بنابراین بهسوال نیز به قسمت اطالعات زمینه 2بر اینکه 

عه ایرانی طراحی ای که برای جامآیتم دارد اما پرسشنامه 75دورنیه برای کشور ژاپن  پرسشنامه

 آیتمی دو پرسشنامه است. 11که این بیانگر تفاوت آیتم دارد  86شده است 

شود در این محسوب می خارجینجاکه زبان عربی نیز برای دانشجویان ایرانی زبان آاز 

پژوهش نسخه ایرانی این پرسشنامه بعد از اعمال تغییرات الزم برای سنجش انگیزه یادگیری 

آیتم است که از مقیاس لیکرت  86 زبان عربی مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه شامل

بندی شده است. ها در سه بخش دستهای برای سنجش استفاده شده است. آیتمشش درجه

 -3مخالفم  -2کامال مخالفم  -1)جمله خبری است که با شش طیف  53بخش اول شامل 
ش شود. بخسنجیده می کامال موافقم( -6موافقم  -5تاحدودی موافقم  -4تاحدودی مخالفم 

احساس  -3نه زیاد  -2نه به هیچ وجه  -1)جمله پرسشی دارد که طیف آن شامل  23دوم 
 10است. بخش سوم شامل  (بسیار زیاد بله -6بله زیاد  -5تاحدودی بله  -4خاصی ندارم 

ای )جنسیت، ملیت، سن، وضعیت تحصیلی و شغلی، رشته ی اطالعات زمینهسؤال درباره

یا نداشتن معلم زبان اصلی، تجریه حضور در خارج از کشور،  تحصیلی، سال تحصیلی، داشتن

متغیر یا عامل طراحی  16سطح توانایی کنونی فرد( است. اصل پرسشنامه جامع برای سنجش 

بایسته  ، خود 19آرمانی زبان دوم خود  18شده است که عبارتند از: تالش هدف )تالش آماج(

، اعتماد به 23های ابزاریممانعت ، تعهدات و22ابزاریهای ، مشوق21، تشویق والدین20زبان دوم

، ع رق و 27، ترس از همانندی26، عالقه به سفر25، نگرش به یادگیری زبان دوم24نفس زبانی

، رویکرد 32، عالیق فرهنگی31پذیری، انعطاف30، اضطراب زبان29، عالقه به زبان دوم28گراییقوم
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اعتماد به نفس »البته دو عامل  )& 2010chi, Tagu Dornyei :112(. 33به جامعه زبان دوم

شنامه پرسشنامه فارسی لحاظ نشده است. بنابر این پرس در« عالقه به یادگیری زبان»و « زبانی

 . کندمییابی عامل را ارز 14فارسی 

 وهشسنجد اما در پژعامل را می 14شایان ذکر است علی رغم اینکه این پرسشنامه 

گر در عامل تصریح شده است و از سوی دی 10تنها به ( 75: 2010)تاگوچی، مجید و پاپی 

ی ر نشدن برختواند نتیجه معناداعامل اکتفا شده است که این مساله می 8سازی آموس به مدل

 ها و همچنین ارائه یک مدل مطمئن و پایدار باشد.عامل

 20بی و متوسط پاسخ دادن به آنها به طور تقریآوری شدند و جمع 1397در اسفندماه  هاداده

ت و برای بررسی شده اس 23ی نسخه شماره SPSS ها بوسیله نرم افزاردقیقه زمان برد. داده

 ه است.آمد 2ها در جدول پایایی عامل .استفاده شد AMOS 22 طراحی مدل ساختاری از نسخه

هاها قبل و بعد از حذف برخی گویه: پایایی عامل2جدول   

 

 هاعامل

 هاپس از حذف گویه هاپیش از حذف گویه

شماره 

 گویه

𝛼 VAR .

% 

Min. 

Extraction 
شماره 

 گویه

𝛼 Var .

% 

Min. 

Extraction 

 تالش آماج 1

8 ،16 ،

24 ،32 ،

40 ،50 

82.0  55 31.0  

8 ،16 ،

24 ،

32 

82.0  65 44.0  

2 
خود  

 آرمانی

9 ،17 ،

25 ،33 ،

41 ،51 

81.0  51 25.0  
9 ،17 ،

51 
78.0  70 66.0  

 خود  بایسته 3
1 ،10 ،

18 ،26 ،

34 ،43 

73.0  43 37.0  

10 ،

18 ،

34 

67.0  61 51.0  

4 
نفوذ 

 خانواده

2 ،11 ،

19 ،27 ،

35 ،44 

64.0  36 28.0  27.44 65.0  75 75.0  

5 
های مشوق

 ابزاری

3 ،12 ،

20 ،28 ،

37 ،45 

73.0  44 31.0  
3 ،12 ،

20 
74.0  66 65.0  

-ممانعت 6
4 ،13 ،

21 ،29 ،
79.0  42 26.0  

13 ،

36 ،
76.0  59 55.0  
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، 42، 36 ابزاریهای 

48 ،53 

42 ،

48 

7 

نگرش به 

یادگیری 

 زبان عربی

54 ،59 ،

63 ،67 ،

71 ،75 

86.0  59 42.0  

54 ،

59 ،

63 ،

67 

82.0  65 59.0  

8 

نگرش به 

فرهنگ و 

جامعه زبان 

 عربی

57 ،58 ،

61 ،62 ،

65 ،66 ،

70 ،74 

85.0  45 18.0  

58 ،

61 ،

62 ،

65 ،

66 

80.0  50 56.0  

درصد واریانس تبین شده توسط عامل مورد  =% .Var= آلفای کرونباخ، 𝛼در جدول فوق 

چنانچه  های متناظر با هر عامل است.مینیم اشتراک در میان گویه =Min. Extractionبحث، و 

به منظور عوامل دیگر و عامل دخیل است  8تنها  در پژوهش حاضر شوددانسته می 1از جدول 

این جدول قابل مشاهده است اگر  درهمانطور که  مدل حذف شدند.کاهش پیچیدگی و بهبود 

ها را پیش بگیریم، اگرچه بنا به معیار های متناظر با هر عامل تحلیلبخواهیم بر مبنای همه گویه

برخوردار هستند، اما ها از سطح روایی مناسبی تقریبا برای همه عوامل گویه آلفای کرونباخ،

چندان مناسب نیست. بعالوه آنکه در چنین  عواملن شده توسط بیشتر یدرصد واریانس تبی

های متناظر با هر عامل از سطح اشتراک مناسبی نیز برخورد نیستند. شرایطی، برخی از گویه

ف کنیم که در ای حذگونهههای متناظر با هر عامل را ببنابراین تصمیم گرفته شد برخی از گویه

های متناظر با هر عامل خللی ایجاد نشود )الفای کرونباخ( و هر عامل بر مبنای روایی گویه

گویه هایش مورد تایید قرار گیرد )یعنی در طی یک تحلیل عاملی تاییدی، هر عامل بتواند 

های متناظرش را پوشش دهد و بعالوه اشتراک درصد تغییرات موجود در گویه 50حداقل 

درصد شود(. البته باید خاطر نشان کنیم که یک دلیل  40های هر عامل بیش از ناظر با گویهمت

بین  ساختاریدر برازش مدل و کشف روابط  ها، کاهش پیچیدگیدیگر برای حذف گویه

تلفیقی « نگرش به فرهنگ و جامعه زبان عربی»عوامل بود. همچنین شایان ذکر است که عامل 

 یادآوریاست. همچنین الزم به « رویکرد به جامعه زبان دوم»و « فرهنگیعالیق »از دو عامل 

ها چرا که پرسش ؛نامیده است« تشویق والدین»گویه دارد  6است که دورنیه عامل چهارم را که 

آن  44و  27غالبا ناظر بر نگاه ایجابی خانواده است اما از آنجاکه در این پژوهش تنها دو گویه 
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تبع پژوهش  این عاملنام  ،استفاده شده است ،و تنبیهی خانواده داللت دارد که به نگاه توبیخی

 تغییر یافت. 34«نفوذ خانواده»به  (2010) تاگوچی، مجید و پاپی

 

 هایافته .5

 ماتریس ضریب همبستگی -1-5
جدول  دهد. چنانچه درعامل را نشان می 8ماتریس همبستگی پیرسون بین  ،3جدول شماره 

 0.01آن در سطح  p-valueاند مقدار مقادیری که با یک ستاره مشخص شدهنیز آمده است 

 . تندمعنادار هس 0.05اند در سطح معنادار است و مقادیری که با دو ستاره مشخص شده
 بین عوامل همبستگی پیرسونضریب : ماتریس 3جدول  

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

       1  هدفتالش   1

      1 560/0**  خود  آرمانی  2

181/0 152/0  خود  بایسته  3  1     

    1 398/0** -318/0** -370/0**  نفوذ خانواده  4

   1 -283/0** 285/0** 339/0** 616/0**  های ابزاریمشوق  5

  1 235/0 315/0** 402/0** 035/0 103/0  های ابزاریممانعت  6

 1 -082/0 401/0** -297/0** 096/0 454/0** 581/0**  نگرش به یادگیری زبان عربی  7

نگرش به فرهنگ و جامعه زبان   8

 عربی

 
**585/0 **531/0 039/0 **302/0- **305/0 086/0- **642/0 

 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

دگیری زبان آموز برای یاحاکی از میزان تالش است که زبان «آماجتالش » یا «هدفتالش »

 هایعاملبندد. چنانچه در ماتریس همبستگی نیز مشهود است به ترتیب عربی به کار می

 «بان عربینگرش به یادگیری ز»، «جامعه زیان عربی نگرش به فرهنگ و»، «های ابزاریمشوق»

نفوذ »ی دیگر از سو اند.این عامل نشان داده با رامثبت ببیشترین همبستگی  «آرمانی خود  » و

 بیشترین همبستگی منفی را از خود نشان داده است.  «خانواده
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 مدل ساختاری -2-5

های ساختاری سنجش متغیرهای پنهان است که به طور مستقیم هدف اصلی از طراحی مدل

 یریگاندازه میکه به صورت مستق ییرهایمتغ ریو از سا ندستین یریگقابل مشاهده و اندازه

توان دریافت که این متغیرها به صورت مستقیم یا . از خالل مدل میگرددیم ریتفس شوندیم

 :Taguchi, Magid & Papi, 2010)گذارند غیر مستقیم چگونه بر روی دیگر متغیرهای اثر می

76). 

ف بررسی تالش هد ، هدف اصلی این پژوهشچنانچه در مدل ساختاری زیر آشکار است

یک  مستقیم، ها به صورت مستقیم و غیرباشد. عاملمی ها بر روی آنو میزان اثرگذاری عامل

 «فتالش هد» حاضرکنش داشته باشند. در پژوهش توانند برهمگاه دو سویه می سویه و

است  کرده فتدریا« رویکرد به یادگیری زبان عربی» عامل ( را0.62)مستقیم بیشترین اثرپذیری 

ر نج عامل دیگپاست. « یابزار هایمشوق» باقیمانده ناشی از عاملاثرپذیری مستقیم ( 0.37و )

  اند.با واسطه و به صورت غیر مستقیم بر روی این عامل اثر داشته

یجابی اکنش عوامل غالبا به صورت مثبت و چنانچه در مدل نیز تصریح شده است، برهم

ی ه یادگیربرویکرد »ضمن اثرپذیری کاهشی از متغیر « خانوادهنفوذ »بوده است وصرفا متغیر 

 دارد.« های ابزاریقمشو»اثری کاهنده بر روی متغیر « زبان عربی
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نتایج  معنادار بودند. همچنین آزمون خی دو به P<0.002این مدل در سطح  ضرایبهمه 

 زیر منجر شد:

𝜒2(350) = 434.23 (
𝜒2

𝐷𝐹
= 1.24) → P = 0.001 

ها نسبت به مدل فرضی مناسب نیست و به عبارت که برازش دادهدهد نشان می این نتیجه

 این نکته به باید دیگر بین مدل فرضی و مدل مشاهده شده اختالف معناداری وجود دارد. اما

 نظر به شود،بنا نهاده می دو خی آماره اساس بر که مدل نیکویی برازش آزمون که شود توجه

 نمونه با حجم آزمون این است. به عبارت دیگر حساس نمونه حجم به زیادی مقدار به برخی

حد  تا امروزه مشکالت این البته که است مواجه مشکالتی با مدل تناسب تشخیص در کوچک،

 حائز زمانی تنها دو، خی آماره طریق از مدل تناسب عدم است. تشخیص شده شناخته زیادی
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 که مناسبت آماری شاخص یک(.  2009 )بایرن،باشد  بزرگ آماری نمونه حجم است که اهمیت

 آماره نسبت شود،می کاربردهدو به-خی معناداری سطح شاخص مشکالت از اجتناب برای

این شاخص توسط برخی به عنوان یک معیار  .است (𝜒2/𝐷𝐹)آزادی  درجه به دو-خی

و ویتون و همکاران ( 1981)ی کارمینز و مکلور نیکویی برازش توصیه شده است. به توصیه

قرار گیرد، مدل از برازش خوبی برخوردار است.  3تا  1اگر مقدار این شاخص در بازه ( 1977)

بوده است که حکایت از نیکویی برازش مدل دارد. در  24/1مقدار این معیار برای مدل ما برابر 

 است:کنار این نتیجه، در ادامه چهار معیار نیکویی برازش دیگر نیز آورده شده 

𝐶𝐹𝐼 = 0.94, 𝑅𝑀𝑆𝐸 = 0.05,
𝑃𝐶𝐿𝑂𝑆𝐸 = 0.47,       𝑇𝐿𝐼 = 0.93      

توان ن میبنابرای مقدار هر چهار معیار در سطحی هست که بتوان اعتبار مدل را پذیرفت.

ار دی ما قرتواند منشا تفاسیر بعاست و می پایدارگفت که بر مبنای این معیارها مدل ما نسبتا 

 ایم.تهپرداخ یاختارسبنابراین ما به استناد این معیارها در ادامه به تفسیر ضرایب و روابط  گیرد.
 

 تحلیل و بررسی .6

که میزان اشاره دارد این نکته به « نگرش به فرهنگ و جامعه زبان عربی» های مربوط به گویه

های ها و برنامهفیلمنها، عالقه به آعالقه فرد به مردم کشورهای عربی و تمایل به مالقات با 

مسافرت به این کشورها چه میزان  تمایل به تلویزیونی ساخته شده به این زبان و همچنین

آموز چه در پی دریافت این نکته است که زبان« خود  آرمانی»های است. از سوی دیگر گویه

راحتی  زبان بهکند که روزی به زبان عربی صحبت کند و در یک کشور عربیمیزان تصور می

نماید. از طرف میاز زبان عربی برای ارتباط با مردم و بیان نظرات و احساسات خود استفاده 

دهد و در بخشی از هویت فرد را شکل میدیگر در ادبیات نظری پژوهش تبیین شد که زبان 

گیرد بلکه تصویر خویش از ها یا قواعد را فرانمییادگیری زبان دوم فرد صرفا یکسری مهارت

آموز به ، نوع نگاه زبان«خود»فرایند تغییر کند. بدیهی است که را دستخوش تغییر می« خود»

آموز نگاه بر روی یادگیری دارد. اگر زبان ایجامعه و فرهنگ زبان دوم تاثیر بسیار قابل توجه

-مقاومت می« خود»های فرهنگی زبان دوم نداشته باشد در مقابل تغییر تصویر به مقوله مثبتی

انگیزگی و گاه در احساس تنفر و انزجار از زبان دوم بروز کند و این مقاومت خود را در بی

درصد تحت تاثیر این نگرش و  98بینیم که خود آرمانی می ارائه شده نیزدهد. در مدل می
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از این نگرش تاثیر بسیار شایانی بر  شکل گرفته «خود  آرمانی»رویکرد است. از سوی دیگر 

آموزان به دارد. این نتایج گواه این نکته است که زبان« نگرش به یادگیری زبان عربی»روی 

زبان دوم نیازمندند و نوع نگاهشان به هنگ شدت به داشتن نگرش مثبت به جامعه و فر

 .استتحت تاثیر این نگاه  کامالیادگیری زبان عربی 

صلی اسه عامل  مسیر را دنبال کنیم بااما اگر از سمت راست مدل به سمت تالش هدف 

ه سیدن برآموز برای ها و تعهدات آن وظایفی است که زبانمقصود از ممانعت. روبرو هستیم

و  عمل به آن و گذر از آن ندارد. مواردی همچون مطالعهای جز هدف اصلی خود چاره

در  (Taguchi, Magid & Papi, 2010: 75) دن یک امتحان.یادگیری زبان برای پاس کر

از  های این عامل به سنجش این نکات اختصاص یافته است که چه میزانپرسشنامه گویه

موفقیت در  التحصیلی،آموز نتیجه مسائلی از جمله پاس کردن درس به قصد فارغیادگیری زبان

 ه صفاتب «خود  بایسته»از طرف دیگر گرفتن نمره قبولی و خوب است.  های بسندگی وآزمون

های مورد هکه گوی (Ibid: 74) هایی اشاره دارد که فرد معتقد است باید داشته باشد.و ویژگی

یگر محور ناظر بر خود آرمانی دیگران د( 34و  18، 10های )استناد این تحلیل یعنی پرسش

-رد میفای است که از این گفته شد مقصود آن تصورات آرمانیاست یعنی همانگونه که پیش 

ادگیری یزان یمآموز پرسیده شده است که چه برای نمونه از زبان پندارد دیگران از او دارند.

بان ادگیری زییا چه میزان و  شوند.دیگران از او مایوس ناشی از این ترس است که زبان عربی 

نین چ ،است آموز و افرادی که برایشان ارزش قائلان زباناطرافیعربی به این دلیل است که 

 تصور و انتظاری از او دارند. 

بر  «یابزار اتتعهد ها وممانعت»ی مستقیم اثر استاندارد شدهشود چنانچه در مدل دیده می

رچه اهمیت آموز هحاکی از این است که زبان نتیجه این. بوده است 70/0« خود  بایسته»روی 

یشتر ز وی باها و تعهدات داشته است تصورات و انتظارات اطرافیان نیز برای ممانعتبیشتری 

 اصوالشده است. و این مساله در جامعه دانشجویی امری کامال ملموس و بدیهی است. 

ن تواند آاینکه فراگیر بدر این خصوص آموز توجه خاصی به نمرات دارند و اطرافیان زبان

اسیت حس ادا نمایدکه برایش تعریف شده است را به نحو خوبی وظایف و تعهدات سازمانی 

 .دهندای از خود نشان میویژه
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ری زبان ناظر بر اهدافی است که فرد با یادگی« های ابزاریمشوق»عامل  دیگراز طرف 

 (همان)هتر. بایجاد ثروت بیشتر و یا یافتن یک شغل بتواند آن را محقق سازد. مواردی همچون 

موز از آدهند که انگیزه زبانهای مربوط به این عامل نشان میپرسشنامه حاضر گویهدر 

 ورقی تیادگیری زبان چه میزان به مسائلی همچون یافتن شغل و درآمد مناسب، پیشرفت و 

خود  »یر درصد تحت تاث 86بینیم این عامل چنانچه در مدل می ادامه تحصیالت مربوط است.

ی که تظاراتاین بدین معناست که تصورات و ان برای فرد شکل گرفته است.ای است که «بایسته

 دارد.  هاشوقمآموز به این از وی دارند سهم بسیار بسزایی در توجه زبانآموز اطرافیان زبان

ی خانواده برا -1دو گویه این عامل عبارتند از:  است.« نفوذ خانواده»خرین متغیر این مدل آ

ربی یاد بگیرم در غیر این باید زبان ع -2کنند فشار زیادی به من وارد مییادگیری زبان عربی 

 وپذیرد یر میتاث دیگر مدل این عامل از دو عامل طبقکنند. صورت خانواده از من قطع امید می

میزان  بت و بهبه صورت مث «خود بایسته»تاثیر این عامل از گذارد. بر روی عامل سوم تاثیر می

شارهای شود فیآموز بیشتر مدهد که هرچه انتظارات اطرافیان از زباننشان می است. این 0.57

-ز زبانافامیل  فیان ویابد. به عبارت دیگر انتظاراتی که اطراآموز افزایش میخانواده نیز بر زبان

رف ما از طانند. کشود که والدین به هر دلیلی بر فراگیر فشار بیشتری وارد آموز دارند باعث می

ار ست فشآموز نگرش و رویکرد بهتری به یادگیری زبان عربی داشته ایگر هرچه خود زباند

ی به وی خوشرآموز خود یابد. به عبارت دیگر از آنجاکه زبانآموز کاهش میخانواده بر زبان

ی و فوذ منفهایت نیابد. اما در ندهد خانواده دلیل کمتری برای ایجاد فشار مییادگیری نشان می

ه موز بآشود که انگیزه و تمایل زباناعث میب -ه این عامل ناظر بر آن استک-توبیخی خانواده 

عمال اه با کهای ابزاری به شدت کاهش یابد. یعنی بر خالف آنچه والدین انتظار دارند مشوق

ینده آشغل و  بی بهآموز او را به یادگیری بهتر و در نتیجه پیشرفت و ترقی و دستیافشار بر زبان

ه شدت آموز به این اهداف بود که تمایل زبانش-این فشارها باعث می ،تر سازندبهتر راغب

 کاهش یابد.

 

 رییگنتیجه  .7
و عبداهلل زاده و پاپی ( 2009)های تاگوچی، مجید و پاپی پژوهشمؤید این دستاورد نتایج 

نقش بسیار بسزایی در تالش هدف دارد. البته با در نظر  ،آرمانی فرد خود است که  (1388)
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به فرهنگ و جامعه  نگرش»گرفتن این نکته که در پژوهش حاضر مشخص شد که عامل 

کند و سپس خود گیری خود آرمانی فرد ایفا میاست که بیشترین تاثیر را در شکل «هدف

بنابر ضرایب  گذارد.ی اثر میآرمانی شکل گرفته به شدت بر روی نگرش به یادگیری زبان عرب

نگرش به »، «های ابزاریمشوق»های عاملبه ترتیب به دست آمده در ماتریس همبستگی 

ببیشترین « خود  آرمانی»و « نگرش به یادگیری زبان عربی»، «جامعه زیان عربی فرهنگ و

 .ندادادهنشان « تالش هدف»با بیشترین همبستگی منفی را « نفوذ خانواده» وهمبستگی مثبت 

رویکرد به » عاملاز  رامستقیم  بیشترین اثرپذیری «تالش هدف»طبق مدل استخراج شده، 

« یابزار هایمشوق» ناشی از عاملمستقیم آن  اثرات و باقیمانده دارد« یادگیری زبان عربی

در این میان پرواضح است که داشتن نگرش مثبت به جامعه و فرهنگ زبان دوم نقش است. 

در ارتباط  کنش عوامل صرفابرهمآموز دارد. سازی در فرایند یادگیری زبانسرنوشت کلیدی و

آموز به یادگیری زبان عربی از فشارهای منفی است. نگاه مثبت زبان« نفوذ خانواده»متغیر  با

-کاهد اما در مقابل انتظاراتی که اطرافیان همچون فامیل از زبانآموز میخانواده بر روی زبان

نماید این آموز را در پی دارد. و چنانچه مدل اثبات میدارند افزایش فشار والدین بر زبانآموز 

های ابزاری از جمله اموز برای دستیابی به مشوقفشارها تاثیر منفی شدیدی بر انگیزه زبان

شود. شایان ذکر است مساله نمره و پاس کردن دروس پیشرفت و ترقی و شغل بهتر می

 شود. آموز میکه باعث افزایش انتظارات اطرافیان از زبانعواملی هستند 

 

 پیشنهادات .8

 در آداب وا غالبکه  ی؛عرب یبا فرهنگ معاصر کشورها انیدانشجو شتریهرچه ب ییآشنا -1

ط س ارتباحنها و آ دگاهید رییبه تغ یانیکمک شایابد، یتبلور م. رسوم، غذاها، نظام خانواده و..

 د.خواهد کر یبا زبان عرب شتریب

 یندگزدر  یبودن مطالب درس یاحساس کاربرد زهیانگ شیاز عوامل افزا از آنجاکه یکی -2

 شیزااف اعثب ،کردن دروس یآموزان و کاربردزبان یازهایبر اساس ن یبرنامه درس رییتغ، است

  .خواهد شد انیدانشجو زهیانگ

 

 



 1400بهار  ، 58 شماره فصلنامه عربی، ادبیات و زبان ایرانی انجمن علمی مجلة

88 

 هانوشتپی .9

1. The integrative motivation 

2. Self 

3. Intrinsic 

4. Extrinsic 

5. IM-Knowledge  

6. IM-Accomplishment 

7. IM-Stimulation 

8. External Regulation 

9. Introjected Regulation 

10. Identified Regulation 

11. L2 Motivational Self-

System 

12. Real Self 

13. Future Self 

14. Ideal Self 

15. Other's Ideal self 

16. Ought- to self 

17. Others ought- to self 

18. Criterion measures (related 

to intended effort) 

19. Ideal L2 self 

20. Ought-to L2 self 

21. Parental encouragement 

22. Instrumentality promotion 

23. Instrumentality-prevention 

24. Linguistic self-confidence 

25. Attitudes toward learning 

English 

26. Travel orientation 

27. Fear of assimilation 

28. Ethnocentrism 

29. Interest in the English 

language 

30. English anxiety 

31. Integrativeness 

32. Cultural interest 

33. Attitudes toward L2 

community 

34. Family Influence 
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 ب( مجالت
سیستم » ،(1397) ،آبادیحمیدرضا حسن؛ علیرضا مرادی؛ محمدحسین عبدالهی؛ پرستار اسکی، علی

-باناقتصادی در ز-خودهای انگیزشی زبان دوم و مهارت در زبان انگلیسی: نقش وضعیت اجتماعی

 .138-115ص  ،133شماره  ،فصلنامه تعلیم وتربیت ،«آموزان ایرانی

درونی، )های انگیزشی گیریرابطه بین جهت» ،(1393) ،نژاد گرجیگلین مهدی؛ زاده، رمضانحسن

 انشناسیمجلة رو ،«آموزان در درس زبان انگلیسی( و پیشرفت تحصیلی دانشانگیزشیبیرونی و بی

 .60-38ص  ،3شمارة  ، 3دورة  ،مدرسه

ی نظریة خود  واکاوی یادگیری زبان آلمانی در ایران بر مبنا( »1397) ،مصطفی مالکی؛ حقانی، نادر
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 ام التحفيزلى نظاًء عدوافع تعلم اللغة العربية لدى طالب جامعة شرياز بندراسة 
 الذايت للغة الثانية
 نوع املقالة: أصيلة

*يوسف نظري  3فرد، محيد زارعي2، دانش حممدي1

 العربية وآداهبا جبامعة شریازأستاذ مساعد يف قسم اللغة  -1 
 غة العربية وآداهبا جبامعة شریازأستاذ مساعد يف قسم الل -2 
 ساعد يف قسم اإلحصاء جبامعة جهرمأستاذ م -3 

 
 امللّخص

ظام ية دورين يف "نعلى نظر  تستندو طالب جامعة شریاز  یتبحث هذه الدراسة  دوافع تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية لد
م حلوافز. وتستخداعرف على للت تهييف نظر  یالتحفيز الذايت للغة الثانية". متت دراسة ستة عشر متغریا قّدمها دورن

من  بةطالًبا وطال 96ت دراسة مت( لتقييم تعلم اللغة الثانية. 2010الدراسة املنهج املسحي واستبيان قدمه دورين )
. مت استخدام برانمج 2018و  2015طالب اللغة العربية وآداهبا جبامعة شریاز، الذين التحقوا ابجلامعة بني عامي 

SPSS رانمج لتحليل البياانت ومت تصميم منوذج هيكلي للعالقات بني املتغریات ابستخدام بAMOS .النتائج  تشری
يب" و "االجتاه واجملتمع العر  الثقافة ه حنوریات "احلوافز اآللية" و "االجتاإىل أن عامل "اهلدف" له أشد عالقة إجيابية مبتغ

ألكثر سلبية مع اسرة" االرتباط ثری األلـ"أت حنو تعلم اللغة العربية" و "الذات املثالية" على التوايل. من انحية أخرى، أُظهر
إجيابًيا،  اتری ن تفاعل املتغا ما يكو غالبً العربية". و  "موقف تعلم اللغة ری. وقد أتثر "اهلدف" بشكل مباشر مبتغریتغهذا امل

 للغة العربية".اه حنو تعلم اری "االجت متغاألسرة" أثر سليب على متغری "احلوافز اآللية" بينما يقلل من أتثری ریوفقط لـ"أتث
 

 .ازری ش، جامعة آداهباو الذايت للغة الثانية، الغة العربية  زيالدافعية، نظام التحف :الرئيسة الكلمات
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Abstract  
This study was conducted aimed at investigating the motivation of learning 

Arabic as a foreign language (L2) among the students of this field at Shiraz 

University based on the Dörnyei's L2 Motivational Self System (L2MSS) 

Theory. Dörnyei's 16 variables were studied to identify motivational factors 

using a questionnaire developed by Dörnyei (2010) to measure learning the 

L2. To this end, 96 students of Arabic Language and Literature at Shiraz 

University, who were admitted to the university between 2015 and 2018, 

were examined. Data were analyzed using SPSS software, and the structural 

model of the relationships between variables was designed with AMOS 

software. According to the findings, criterion measures had the most positive 

correlation with the variables of instrumentality promotion, attitudes toward 

L2 community, attitudes toward learning Arabic, and ideal self, respectively. 

Moreover, parental encouragement had the most negative correlation with 

this factor. The criterion measures were most directly affected by the 

attitudes toward learning Arabic and then by the instrumentality promotion. 

There was often a positive interaction between the factors, and only the 

parental encouragement had a declining effect on the instrumentality 

promotion while being affected by the attitudes toward learning Arabic. 

 

Keywords: motivation, L2 Motivational Self, Arabic Language and 

Literature, Shiraz University. 
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