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امللّخص
ــم والتقييــم الــذايت بمهــارة الكتابــة لــدى ُمعلمــي اللغــة العربيــة.  هتــدف املقالــة إىل دراســة عالقــة دافــع التعّل
ویعتــر مــن البحــوث التطبيقيــة، ویتبــع املنهــج الوصفــي - االســتقصائي، شــملت عينــة الدراســة 63 معلــًا من 
املــدارس اإلعدادیــة يف املنطقــة الغربيــة مــن حمافظــة كلســتان، واختــرت العينــة بشــكل عشــوائي طبــق صيغــة 
كوكــران، وتــم اســتخدام االســتبيانات املعياریــة - اســتبيان الدوافــع جلاردنــر لتعلــم اللغــة)1985( - التــي 
تضمنــت مقيــاس مقــدار مهــارة الكتابــة والتقييــم الــذايت ملهــارة الكتابــة وفــق معامــل آلفــا 0/95 و 0/71. 
ــار  ــل اختب ــون )R(  ومعام ــاط برس ــل ارتب ــتخدام معام ــم اس ــث، ت ــرات البح ــي ملتغ ــع الطبيع ــرًا للتوزی ونظ
االنحــدار )R2 و B( لدراســة االرتبــاط والعالقــة بــن متغــرات البحــث. وأشــارت النتائــج إىل وجــود عالقــة 
موجبة)طردیــة( معنویــة بــن دافــع تعلــم اللغــة العربيــة وتقييــم امُلعلمــن الــذايت ملهارةهــم يف كتابــة النصــوص 

العربيــة وأیضــا وجــود نفــس العالقــة بــن دافــع تعلــم اللغــة العربيــة ومهــارة كتابــة النصــوص العربيــة.

الكلامت الدليلية: دافع التعّلم، التقييم الذايت للمهارة، مهارة الكتابة ، معلمو اللغة العربية.
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1. املقدمة
اللغــة العربيــة هــي لغــة القــرآن والكثــر مــن املؤلفــات التي كتبهــا املســلمون األوائــل، و الكثر 
یعّدهــا لغــًة مقدســة. وإذا اعترنــا أن اللغــة تنقســم إيل شــقن شــفهي وكتــايب، فاخلــط یتعلــق 
ــاس  ــة للقي ــة قابل ــفویة، ألن الكتاب ــة الش ــن اللغ ــم م ــط أه ــر اخل ــة، ویعت ــايب للغ ــق الكت بالش
ــر،  ــاء التفك ــر أثن ــد النظ ــاس وجتدی ــاالً للقي ــاك جم ــا أن هن ــكالم، ك ــة بال ــر مقارن ــكل أك بش
ومــن جهــة أخــرى فاآلثــار األدبيــة املعتــرة والنصــوص الدینيــة والــراث الثقــايف وصــل إلينــا 
عــن طریــق الكتابــة،  وتبلــغ أمهيــة اخلــط إىل احلــد الــذي جعــل تاریــخ ظهــوره كعامــل لتقســيم 

عصــور العــامل إىل عــر مــا قبــل التاریــخ والعــر التارخيــي )برریایــي،2006 :46(.
وعنــد دراســة التطــور التارخيــي ملصــادر تدریــس اللغــة العربيــة يف إیــران، نســتطيع أن نأخــذ 
ــذ  ــدأ من ــة تب ــة العربي ــدي للغ ــم التقلي ــرة التعلي ــًا، ف ــن جزئي ــن متداخلت ــار فرت ــن االعتب بع
ــة  ــة العربي ــدُّ اللغ ــي تع ــالمية الت ــة اإلس ــا بالثقاف ــران وتأثره ــالمي إىل إی ــن اإلس ــول الدی دخ
ــاظ  ــب األلف ــم تركي ــوي، وكان عل ــكل بني ــة بش ــة العربي ــم اللغ ــم تعلي ــث ت ــا، حي ــزًء منه ج
ــزال  ــذي مای ــج ال ــذا املنه ــًا هل ــم. ووفق ــًا للتعلي ــو( أساس ــي )النح ــاء الركيب ــرف( والبن )ال
ــطة  ــم بواس ــراءة والفه ــارة الق ــم مه ــم تعلي ــة، یت ــز التعليمي ــن املراك ــر م ــتخدمًا يف الكث مس
ــة أي اإلنشــاء بالدرجــة الثانيــة. اللغــة العربيــة بالدرجــة األوىل، ویتــم تعليــم مهــارة الكتاب
ووفقــًا هلــذه املصــادر التعليميــة وهــذا املنهــج نالحــظ عــدم االهتــام بتعليــم املهــارة اللغویــة 
األخــرى، وال إىل كيفيــة تعليــم لغــة ثانيــة. أمــا املنهــج الثــاين الــذي یمكــن أن نطلــق عليــه اســم 
األســلوب التطبيقــي، فيهتــم باســتخدام اللغــة باعتبارهــا وســيلة التواصــل األساســية. وقــد 
تــم وضــع املصــادر اجلدیــدة -التــي ال یبلــغ عمرهــا أكثــر مــن عــدة عقــود- بنــاًء عــى احلاجــة 
ــز عــى املهــارة األخــرى أو املهــارة  ــة يف جمــاالت التواصــل، والركي الســتخدام اللغــة العربي

املتعــددة، وبفكــر مســبق بأهنــا ســتدرس لغــر الناطقــن هبــا )فكــري، 17:2013(. 
ــام  ــة يف اجلامعــات االهت ــة املتداول ــم اللغــة العربي ــام يف تأليــف الكتــب لتعلي ــم االهت ــد ت وق
وقــراءة  بواســطته(  والفهــم  االســتاع  )مهــارة  املختــر  دروس  ومــواد  املحادثــة  بتعليــم 
النصــوص )مهــارة القــراءة والفهــم بواســطتها( أكثــر مــن اهتامهــا باملهــارة الكتابــة ، ومــا نــراه 
نــدرة تأليــف الكتــب التــي هتتــم بمجــال الكتابــة واإلنشــاء )مهــارة الكتابــة( بشــكل منفصــل 
ــالف  ــبب اخت ــة بس ــة تعليمي ــة ومنظوم ــة مرابط ــة إىل عملي ــؤِد العملي ــذا مل ت ــا، ل ــن بعضه ع
ــو:  ــه ه ــرح نفس ــذي یط ــؤال ال ــه،17:2013( . فالس ــدر نفس ــا. )املص ــي ملؤلفيه ــج التعليم املنه
هــل هنــاك عالقــة معنویــة بــن الدافــع والتقييــم الــذايت لُمعلمــي اللغــة العربيــة، وبــن  الدافــع 

ــة؟  ــة النصــوص العربي ومهــارة كتاب
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فإن هذا البحث هيدف الختبار الفرضيات التالية:
-1 هنــاك ارتبــاط ملحــوظ بــن دافــع التعّلــم ومهــارة كتابــة النصــوص العربيــة لــدى ُمعلمــي 

اللغــة العربيــة.
-2 هنــاك ارتبــاط ملحــوظ بــن التقييــم الــذايت مُلعلمــي اللغــة العربيــة ومهــارة كتابــة النصوص 

العربية.
-3 هناك ارتباط ملحوظ بن دافع التعّلم والتقييم الذايت مُلعلمي اللغة العربية. 

2. الدراسات السابقة
نالحظ قيام الباحثن بدراسات يف جمال علم اللغة وعلوم السلوك والربية كا یيل:

ــة  مل یكــن تقييــم   ــادة مهــارة الكتاب ــه مــن حيــث زی ــان )2014( وأوضحــا أن ســلياين ورمحاني
املعلــم مؤثــرًا بقــدر التقييــم الــذايت وتقييــم من هــم يف العمر نفســه، ویمكن لنتائج هــذا البحث 
أن یســاعدنا يف إدراك العالقــة بــن مســألتي تعليــم اللغــة ووضــع االختبارات)االمتحانــات( 

مــن وجهــة نظــر امُلعلمــن وطــالب اللغــة.
ــق  ــدم تطاب ــن ع ــم م ــى الرغ ــه - ع ــالؤه )2010( إىل أن ــي زاده وزم ــة متق ــج مقال ــر نتائ تش
نتائجــه مــع الدراســات الســابقة - فالطــالب یمتلكــون الدافــع لتعلــم مهــارات اللغــة العربيــة، 
ولكنهــم ال یشــعرون باحلــاس والنشــاط ، ومــن العوامــل املهمــة لفقــدان احلاس:عــدم تــالؤم  
طــرق التدریــس، وعــدم وجــود السالســل التعليميــة املناســبة، وعــدم توفــر املختــرات 

ــايل الفشــل يف اســتخدام فنــون تدریــس االســتاع.  ــة املناســبة وبالت اللغوی
ــات  ــة يف اجلامع ــة العربي ــم اللغ ــاكل تعلي ــباب مش ــه »أس ــويل )2005م( يف مقالت ــة رس  دراس
ــة  ــق اللغ ــدم حتقي ــي ع ــا ه ــة وآداهب ــة العربي ــم اللغ ــالب قس ــف ط ــل ضع ــة« أن عوام اإلیراني
العربيــة  املكانــة الالئقــة للعلــوم اإلنســانية، وعــدم وجــود دافــع لــدى طــالب اللغــة العربيــة، 

وفقــدان الطــرق الصحيحــة لتعليــم هــذه اللغــة. 
كشــف دوميرســكو )Dumitrescu( وزمــالؤه)2015( أن الطــالب الذیــن یتمتعــون بدافــع 
ــون  ــن یتمتع ــالب الذی ــا أن الط ــة، ك ــوص العملي ــة النص ــر يف كتاب ــدرة أك ــون ق ــوي یملك ق

بدافــع قــوي حيققــون مســتوى أعــى مــن الدرجــات التقييــم الــذايت. 
ــع  ــن الداف ــوي ب ــاط معن ــود ارتب ــنة )2013( وج ــا )Shourafa( يف س ــث الرشف ــر بح أظه

ــذ.  ــدى التالمي ــة ل ــارة الكتاب ــي ومه ــيل واخلارج الداخ
ــالب  ــع الط ــن داف ــوي ب ــاط معن ــود ارتب ــدري)2013( وج ــميان وحي ــن هاش ــح كل م أوض
للتعلــم ومهــارة الكتابــة، بينــا مل تكــن العالقــة معنویــة بــن الدافــع الســالب ومســتوى قــدرة 
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ــة املرتفــع. ــاط بــن الدافــع املوجــب ومســتوى مهــارة الكتاب ــاك ارتب ــة، بــل هن الكتاب
 وتوصــل یانــغ بينــغ )Yuan-bing()2011( يف بحثــه إىل هــذه النتيجــة: وهــي أن الذیــن 

یملكــون الدافــع القــوي، أظهــروا أداًء أفضــل يف مهارهتــم الكتابيــة. 
توصــل تاجيــا )Tajima()2006( يف بحثــه أیضــًا إىل هــذه النتيجــة بــأن أغلــب متعلمــي اللغــة 

مــن یملــك مهــارة عاليــة يف الكتابــة، ومــن لدیــه الدافــع القــوي للكتابــة.

3. اإلطار النظري للبحث
ــأن  ــأهنا ش ــامية ش ــات الس ــرع اللغ ــامل، يف ف ــات الع ــم لغ ــدى أه ــن إح ــة م ــة العربي ــدُّ اللغ تع
اللغتــن العریــة واآلراميــة. كــا أهنــا مــن إحــدى اللغــات الســت الرســمية يف منظمــة األمــم 
املتحــدة، وهلــذه اللغــة هلجــات ولكنــات متعــددة، أمــا اللغــة العربيــة املعــارصة فقــد اعتمــدت 
يف مجيــع الــدول العربيــة باعتبارهــا اللغــة الرســمية يف الكتابــة.  ففــي العــر الذهبــي لإلســالم 
ــن  ــر م ــت الكث ــالمي، وُكتب ــامل اإلس ــة الع ــا لغ ــة باعتباره ــة خاص ــة بأمهي ــذه اللغ ــت ه متتع
ــى  ــًا ع ــرًا ملحوظ ــة  تأث ــة العربي ــر اللغ ــا كان تأث ــا، ك ــة هب ــة والدیني ــة واألدبي ــار العلمي اآلث
ــغ عــدد األشــخاص الناطقــن  ــة. ویبل ــة واللغــة الركي ــة والكردی اللغــات الفارســية واألردی
 442 174 إىل  یــراوح مــا بــن  باللغــة العربيــة باعتبارهــا اللغــة األم والناطقــن بغرهــا 
مليــون شــخص. فاللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية يف 25 دولــة یبلــغ تعــداد ســكاهنا وفقــًا 
لإلحصــاءات 329 مليــون شــخص.ومن اجلدیــر بالذكــر أن اللغــة األم لنصــف عــدد ســكان 
دول شــال أفریقيــا العربيــة كاملغــرب واجلزائــر هــي اللغــة األمازیغيــة، وقــد اعــرف الدســتور 
اجلدیــد يف هاتــن الدولتــن باللغــة األمازیغيــة لغــًة رســميًة هلــا إىل جانــب الفرنســية والعربيــة. 

ــي،2000: 10(. ــازي فهم )حج
ومنــذ دخــول اإلســالم إىل إیــران، أصبحــت اللغــة العربيــة يف بالدنا حمــط االهتــام واالحرام، 
ــالمية ،  ــورة اإلس ــد الث ــا بع ــه. وازدادت أمهيته ــم وفهم ــادل العل ــيلة لتب ــل وس ــت أفض وبات
فخــراء الربيــة والتعليــم مكلفــون بتوفــر اإلمكانــات لتعليــم هــذه اللغــة، إال إن انخفــاض 
ــة  ــذه اللغ ــالب هل ــذ والط ــع للتالمي ــود الداف ــدم وج ــع، وع ــة يف املجتم ــة العربي ــة اللغ مكان
واهتامهــم هبــا، یــدّل عــى أن التاریــخ العریــق واإللــزام القانــوين ال یمكــن بواســطته حتقيــق 
ــددة  ــرى متع ــرة أخ ــل مؤث ــود عوام ــى وج ــاًل ع ــة، فض ــة الثاني ــم اللغ ــبة لتعل ــة املناس األرضي
أخــرى ،مــن أمههــا التخصــص واملهــارة الفردیــة مُلعلمــي اللغــة العربيــة. )خاقــاين، لياقــت دار 

ــزه خــو، 2006(. وباكي
ــران، إال أن  ــة يف إی ــة العربي ــم اللغ ــهدها تعلي ــي ش ــورات الت ــم التط ــرى، رغ ــة أخ ــن جه م
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ــم  ــر مــن املشــاكل؛ مــن أمههــا: مشــاكل قســم تعلي ــزال یواجــه الكث ــا ی ــم هــذه اللغــة م تعلي
ــرة يف  ــة وآداهبــا یواجهــون مشــكالت كب ــة. فطــالب قســم اللغــة العربي مهــارة اللغــة العربي
اســتخدام هــذه املهــارة بعــد خترجهــم مــن مرحلــة الليســانس، رغــم اجتيازهــم ثــاين عــرشة 
مــادة يف دروس املحادثــة، واملختــر اللغــوي، واإلنشــاء ومخــس مــواد يف الرمجــة، ومادتــن يف 
الصحــف واملجــالت العربيــة ومادتــن يف تدویــن الرســائل واألطروحــات.  وممــا الشــك فيــه 
أن عوامــل ضعــف طــالب اللغــة العربيــة وآداهبــا يف اســتخدام املهــارة اللغویــة الكتابيــة هلــا، 
تعــود إىل عوامــل عامــة مــن جهــة، وعوامــل خاصــة مــن جهــة أخــرى. واملقصــود بالعوامــل 
العامــة العوامــل التــي یمكــن أن نجدهــا يف أكثــر أقســام العلــوم اإلنســانية، مثل عوامــل املكانة 
غــر املناســبة للعلــوم اإلنســانية يف إیــران، والســعي للحصــول عــى شــهادة جامعيــة وغرهــا.  

ــويل،59:2010( )رس
ومــن البدهيــي أن أیــة دراســة ال یمكــن أن تــدرس كافــة تفاصيــل العوامــل املؤثــرة يف الضعــف 
اللغــوي، وعامــل الدافــع مــن أحــد العوامــل املؤثــرة يف القــدرات واملهــارة الكتابيــة واللغویــة 
ــد متقــي زاده وزمــالؤه  ــة بشــكل عــام. یعتق ــة بشــكل خــاص واللغــات األجنبي للغــة العربي
)2010( بأنــه یمكــن دراســة ضعــف طــالب اللغــة العربيــة يف المهــارة اللغویــة والكتابيــة يف 
اجلامعــات يف إطاریــن: ألــف( العنــارص العامــة املتعلقــة بأســئلة األســاتذة، وتشــمل العوامــل 
املؤثــرة يف إجيــاد الرغبــة لــدى الطــالب للتعلــم وتنميــة املهــارة اللغویــة، واملقــدار املثمــر 
واملنتــج للمجموعــات التعليميــة املوجــودة، ومعــدل نجــاح طــرق التدریــس املتعلقــة باملهــارة 
ــالب  ــة الط ــدار دافعي ــمل مق ــالب، وتش ــئلة الط ــة بأس ــة املتعلق ــارص العام ــة. ب( العن اللغوی
ــام،  ــكل ع ــالب بش ــة الط ــادة رغب ــاتذة لزی ــس األس ــرق تدری ــاح ط ــدار نج ــا، ومق وماهيته
ومقــدار نجــاح طــرق التدریــس املتعلقــة بمهــارة االســتاع باعتبارهــا إحــدى املهــارة اهلامــة 

بشــكل خــاص، ومقــدار فائــدة املجموعــات التعليميــة.
ــع  ــة تدف ــية واجتاعي ــة نفس ــدیة أو حاج ــة جس ــو حاج ــع ه ــالك الداف ــط، فامت ــارة أبس وبعب
ــب  ــه. ویلع ــن خالل ــة م ــس والراح ــا النف ــق رض ــدف، ليحق ــل اهل ــة لني ــخص إىل احلرك الش
مقــدار ونــوع الدافــع دورًا هامــًا يف كيفيــة عمليــة التعّلــم وكميتهــا، ویلعــب معلــم اللغــة دورًا 
رئيســًا يف إجيــاد دافــع التعّلــم لــدى طــالب اللغة.)كرجيــان،5:1993(. والبــد أن یعتــر املعلــم 
نفســه طالبــًا حتــى یزیــد مــن مهارتــه، وال یمكــن هلــذا األمــر أن حيصــل إال إذا زاد دافــع التعّلــم 
لدیــه أیضــًا، يف إطــار رفــع مســتوى حافــز التعّلــم لــدى الطــالب. كــا أن تقييــم لغــة طــالب 
اللغــات األجنبيــة مؤثــرة أیضــًا، ألن األشــخاص الذیــن یملكــون دافعــًا أكــر حيصلــون عــى 
ــن  ــالح وحتس ــًا يف إص ــب دورًا مه ــذايت یلع ــم ال ــذا التقيي ــم، وه ــل يف كتابته ــات أفض درج
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ــة والطــالب. ــم وإیضــاح املســائل املتعلقــة بمشــكالت الكتاب ــة التعّل عملي
یبــدو- يف هــذا املجــال- اخلطــوة األوىل جيــب أن تكــون بدراســة األبعــاد النفســية لــدى طالب 
اللغــة )ســواء أكانــوا ُمعلمــي اللغــة العربيــة أو طــالب هــذا القســم( إذ ال بــد قبل البــدء بتعليم 
اللغــة مــن وجــود أســس نفســية مناســبة إلصــالح ورفــع مســتوى اللغــة األجنبيــة ومنهــا اللغــة 
ــاح  ــؤدي إىل النج ــي ت ــذايت والت ــم ال ــم والتقيي ــة للتعل ــل التحفيزی ــن العوام ــي م ــة، وه العربي
ــإن  ــك ف ــة إىل ذل ــة، باالضاف ــارة الكتابي ــا امله ــة ومنه ــارة اللغوی ــم امله ــال تعل ــق يف جم والتوفي
تعليــم اللغــات األجنبيــة يف إیــران ال یركــز عــى تعليــم مهــارة الكتابــة مقارنــة بتعليــم مهــارة 
املحادثــة، تكشــف هــذه الدراســة عــن ضعــف وعــدم االهتــام بمهــارة الكتابــة بــن ُمعلمــي 
اللغــة العربيــة. ونظــرًا ألمهيــة الدافــع والتقييــم الــذايت يف مهــارة الكتابــة باللغــة األجنبيــة، فإننــا 
ــا يف  ــت كتابته ــاث مت ــذه األبح ــم ه ــران ، ومعظ ــال يف إی ــذا املج ــدود يف ه ــى حم ــر االّ ع مل نعث
ــم  ــال تعلي ــع يف جم ــت  اىل الداف ــاث  تطرق ــن األبح ــل م ــدد قلي ــة، وع ــة االنكليزی ــال اللغ جم

اللغــة العربيــة.
ــر)1985( أن  ــر جاردن ــدف. ویعت ــول إىل اهل ــيل بالوص ــي الداخ ــة أو التمن ــو الرغب ــع ه الداف
ــن  ــداف م ــق بأه ــييل یتعل ــع الوس ــد، فالداف ــع املوح ــييل والداف ــع الوس ــمل الداف ــع یش الداف
قبيــل احلصــول عــى عمــل وكســب الدرجــات أو اجتيــاز امتحــان يف اللغــة التــي یتــم تعلمهــا، 
ــم  ــة والقي ــك اللغ ــة تل ــع ثقاف ــارب م ــدف التق ــون هب ــة فيك ــم اللغ ــد لتعل ــع املوح ــا الداف أم
االجتاعيــة هلــا، ومطابقتهــا مــع أفــراد ذلــك املجتمــع، ونجــد للنوعــن تأثــر يف تعّلــم اللغــة 

األجنبيــة )صدیقــي،65:2005(.
ومــن ناحيــة أخــرى، فالتقييــم الــذايت للمتعلــم هــو عمليــة تســاعد املتعلــم يف إدارة ســلوكياته 
ــلبية. ــج س ــى نتائ ــا ع ــل فيه ــي حص ــم الت ــور التعّل ــاح يف أم ــق النج ــص حتقي ــا خي وأداءه في
ــة  ــم اللغ ــدد، إذ أن متعل ــدف حم ــة ه ــم اللغ ــدى متعل ــون ل ــا یك ــة عندم ــذه العملي ــل ه وحتص
ــك  ــالل ذل ــدد خ ــد، وحي ــهل إىل املعق ــن الس ــه م ــة أهداف ــم اللغ ــذايت لتعل ــه ال ــدد يف تقييم حي
املوضوعــات التــي یتقنهــا، واألمــور التــي حيتــاج أن یتعلمهــا بشــكل أكــر. ويف املرحلــة التاليــة 
م أداءه يف كل مرحلــة، وحيــدد مــا إذا كان  یســتخدم االســراتيجيات والســبل املناســبة، وُیقــوِّ
یســر يف طریــق اهلــدف املحــدد أم ال، ويف املرحلــة األخــرة، یقــوم بتقييــم كل أداءه يف جمــال 
تعلــم اللغــة، وحُيكــم عــى مقــدار تعلمــه، حتــى یصــل إىل الــرد الفعــل املناســب. وكلــا كانــت 
بيئــة تعلــم الطالــب أكثــر تعقيــدًا، أصبــح تقييــم متعلــم اللغــة الــذايت فيــا خيــص البيئــات ذات 

ــاكل البســيطة أفضــل )طالــب لــو ومرزایيكــي،4:2014(. اهلي
ــم؛ إذ یعــرف الشــخص  ــة يف التعّل ــد الكتاب ــة أن إحــدى فوائ ویتضــح مــن خــالل هــذه الرؤی



137 جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الثانية، العدد الثالث، خریف وشتاء 1439/1396

مــن خــالل الكتابــة مقــدار املعلومــات التــي ناهلــا، لذلــك  تعتــر اســراتيجية التقييــم الــذايت 
ــدأ  ــا یب ــخص عندم ــرى فالش ــة أخ ــن جه ــن. وم ــخاص الناجح ــاح األش ــل نج ــد عوام أح
ــًا  ــة یفكــر باملعنــى الواقعــي، ومــن املمكــن أن یتحــدى نفســه عــدة مــرات وینفــق وقت بالكتاب
كبــرًا يف ســبيل هــذا األمــر. ویســتمر هــذا الفكــر الواعــي قبــل عمليــة الكتابــة وأثناءهــا وبعــد 
ــة  ــدة والقدیم ــه اجلدی ــه وجتارب ــخص معارف ــتخدم الش ــدة یس ــذه امل ــة ه ــا، وطيل ــاء منه االنته
وحيــاول إجيــاد عالقــات بينهــا، ويف غضــون ذلــك یتوصــل املتعلــم إىل أفــكار ونتائــج جدیــدة 
قــد ال تتحقــق يف وقــت آخــر، لذلــك تعــدُّ الكتابــة طریقــة للتفكــر واكتشــاف مالحظــاٍت بكــٍر 
ــار  ــة إىل البحــث ودراســة اآلث ــة الكتاب وإنتــاج العلــم. ويف الكثــر مــن احلــاالت حتتــاج عملي
ــة  ــغل بالدراس ــب أن ینش ــي للكات ــا ینبغ ــن هن ــا، وم ــا ونقده ــا وحتليله ــة وجتزئته ذات الصل
ــا،  ــا وحيلله ــره ویفككه ــار غ ــى آث ــرف ع ــه ویتع ــن علم ــد م ــم، ویزی ــكل دائ ــة بش واملطالع
ــكل  ــة بش ــد الكتاب ــه تزی ــاء علي ــره، وبن ــة نظ ــح وجه ــودة، ویوض ــار املوج ــرًا اآلث ــد أخ وینتق
غــر مبــارش مــن املعلومــات العامــة والتخصصيــة للكاتــب. )مرزایــي حصاریــان، 6:2011(.

4. منهج البحث
نــوع البحــث وخطتــه: منهــج البحــث مــن حيــث اهلــدف تطبيقــي، ووفقــًا ملوضوعــه ومنهجــه 

وصفــي- اســتقصائي.
املجتمــع اإلحصائــي، والعينــات وطــرق أخــذ العينــات: تــم اختيــار 63 شــخصًا مــن ُمعلمــي 
ــًا  ــوائية وفق ــة عش ــخصًا( بطریق ــتان )75ش ــة كلس ــة ملحافظ ــدن الغربي ــن امل ــة م ــة العربي اللغ

لصيغــة كوكــران.

5. أدوات البحث
اســتبانة جاردنــر لدافــع التعّلــم )1985(: تتضمــن هــذه االســتبانة 37 ســؤاالً، هتــدف دراســة 
دافــع تعلــم اللغــة األجنبيــة. وتــم تصميمهــا وفقــًا ملقيــاس ليكــرت وتتضمــن أربعــة خيــارات 
ــاس إىل  ــذا املقي ــتند ه ــًا )1(. ویس ــف متام ــف )2( أخال ــق )3( أخال ــًا )4(  أواف ــق متام أواف

اســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ 0/933.
ه الباحــث  اســتبيان قيــاس مهــارة كتابــة النصــوص العربيــة: یتكــون هــذا االســتبيان الــذي أعــدَّ
مــن قســمن، القســم األول مــن نــص عــريب حــر، إذ یطلــب مــن املمتحــن أن یكتــب موضوعــًا 
ام، قــام بكتابتــه  حــرًا يف فقــرة أو فقرتــن باللغــة العربيــة، أمــا القســم الثــاين فهــو اســتبيان احلُــكَّ
الباحــث باستشــارة عــدد مــن خــراء األدب العــريب. وتــم منــح الدرجــات يف القســم األول 
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ــاس إىل  ــذا املقي ــتند ه ــاز)4(. واس ــد)3( ممت ــف)2( جي ــدًا)1( ضعي ــف ج ــف ضعي بالوص
اســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ 0/951.

اســتبيان التقييــم الــذايت ملهــارة الكتابــة: اشــتمل هــذا االســتبيان الــذي قــام بإعــداده الباحــث 
عــى ســتة أســئلة، ویعطــي املمتحــن لنفســه -عــن مهــارةه الكتابيــة يف إطــار مــؤرشات ســتة- 
ــر جــدًا )4(. ونطــاق متوســط  ــر )3( كث ــل )2( كث ــل جــدًا )1( قلي ــة )قلي درجــات وصفي
الدرجــات هلــذا املتغــر يف التحليــل النهائــي مــن 1 إىل 4. واســتند هــذا املقيــاس إىل اســتخدام 

معامــل ألفــا كرونبــاخ 0/713.
ــة  ــة العربي ــي اللغ ــث لُمعلم ــتبيانات البح ــليم اس ــم تس ــث، ت ــراء: إلجراءالبح ــة اإلج طریق

ــث. ــن البح ــدف م ــح اهل ــد توضي ــك بع ــة، وذل ــة بدق ــم اإلجاب ــب منه وطل
ــل  ــون )R( ومعام ــاط برس ــل ارتب ــتخدام معام ــم اس ــم: ت ــل والقي ــة والتحلي ــة التجزئ طریق
اختبــار االنحــدار)R2 و B( نظــرًا لكــون متغــرات البحــث موزعــة طبيعيــًا، باعتبارهــا 
اختبــارات بارامریــة، لدراســة العالقــة واالرتبــاط بــن متغــرات البحــث. وتــم حتليــل القيــم 

.spss 18 ــج ــق برنام وف

6. حتليل البيانات
املعلومات املجتمعية

ــة  ــة مــن الرجــال و41/3 باملائ ــة بمجموعهــا مــن 56/7 باملائ ــة اإلحصائي تتكــون هــذه العين
مــن النســاء. ومتوســط أعــار املشــاركن مــن 33 إىل 38 ســنة، ومتوســط اخلــرات الوظيفيــة 

للمشــاركن مــن 14/9 ســنة.
النتائج الوصفية

املتغر   
اإلحصائيات 

االنحراف املتوسط
احلداالكثراحلداألدنىاملعياري

2/780/591/113/62دافع تعلم اللغة العربية
3/390/492/174التقييم الذايت ملهارة الكتابة بالعربية

3/330/412/504مهارة الكتابة بالعربية

اجلدول 1: وصف متغريات البحث

ــم  ــط التقيي ــو2/78، ومتوس ــة ه ــة العربي ــم اللغ ــع تعل ــط داف ــدول 1  أن متوس ــف اجل یكش
ــذا يف  ــة 3/33. ه ــة بالعربي ــارة الكتاب ــط مه ــة 3/39، ومتوس ــة بالعربي ــارة الكتاب ــذايت مله ال
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ــل أربعــة احلــد األعــى  ــى هلــذا املتغــر، ویمث ــل الدرجــة واحــد احلــد األدن ــذي متث الوقــت ال
للدرجــات، وهــذا یشــر إىل أن متوســط درجــات دافــع التعّلــم والتقييــم الــذايت ومهــارة 

ــط )2/50(. ــتوى املتوس ــن املس ــى م ــة أع ــة العربي ــة باللغ الكتاب

اإلحصاءاتاختبار كوملوغروف- سمرنوف

متغرات البحث

P= 0/063 دافع التعّلم

 P= 0/058التقييم الذايت ملهارة الكتابة

P= 0/072 مهارة الكتابة

اجلدول 2: نتائج دراسة التوزيع الطبيعي للقيم

كــا نالحــظ يف اجلــدول 2، بنــاًء عــى اختبــار كوملوغــروف ســمرنوف، فــإن مســتوى املعنویــة 
ــن 0/05،  ــر م ــة أك ــة بالعربي ــارة الكتاب ــارة ومه ــذايت للمه ــم ال ــم والتقيي ــع التعّل ــم داف يف قي

بحيــث یمكــن لنــا القــول أن توزیــع املعطيــات يف هــذه املتغــرات هــو توزیــع طبيعــي.
اختبار فرضيات البحث

معامل املتغر املتوقعاملتغر املعياري
مستوى املعنویةاالرتباط

معامل 
التحدید 

)r2(

نسبة معامل 
التحدید 

باملائة
r =4090/001**0/16816/8/0دافع التعّلممهارة الكتایة

التقييم الذايت مهارة الكتابة
r =7660/001**0/58758/7/0ملهارة الكتابة

التقييم الذايت ملهارة 
r =6640/001**0/44144/1/0دافع التعّلمالكتابة

اجلدول 3: دراسة العالقة ومعامل R2 بني متغريات البحث وفقًا لفرضيات البحث

ــع  ــالل داف ــن خ ــة م ــة بالعربي ــارة الكتاب ــؤ بمه ــددة يف التنب ــرات املتع ــدار املتغ ــح انح توضي
ــة: ــة بالعربي ــارة الكتاب ــذايت مله ــم ال ــم والتقيي التعّل

اختبار دربن 
واتسون

مستوى 
املعنویة

F

االنحراف 
املعياري

مربع Rاملنظم R مربع R نموذج

1/954 0/001** 1/597 0/591 0/604 0/777



عالقة دافع التعّلم والتقييم الذايت بمهارة الكتابة لدى ُمعلمي اللغة العربية140

املتوقعات: دافع تعلم العربية-تقييم مهارة الكتابة بالعربية

املتغر التابع: مهارة كتابة النصوص العربية

اجلدول 4: املربع آر ®  املنظم
مصدر 

التغرات 
درجه   جمموع املربعات

التحرر
مستوى املعنویةمقياسFمربع املتوسط

االنحدار 

الباقي

املجموع

233/825

153/159

386/984

2

60

62

116/912

2/553

45/800**

املتوقعات: دافع تعلم اللغة العربية- التقييم الذايت ملهارة الكتابة بالعربية

املتغر التابع: مهارة الكتابة بالعربية

*ارتباط معنوي يف املستوى0/05                 ** ارتباط معنوي يف املستوى0/001

اجلدول 5: حتليل االنتشار الناجم عن املتغريات املتوقعة عىل املتغريات املرتبطة والتابعة

معامل مقياسB املتغرات املتوقعةاملتغر املعياري
Beta

tمستوى املعنویةمقياس

مهارة كتابة 
النصوص العربية 

دافع تعلم العربية 

التقييم الذايت ملهارة 
الكتابة بالعربية

0/746

0/743

0/178

0/884

1/636

8/135

0/001**

0/001**

*ارتباط معنوي يف املستوى0/05                 ** ارتباط معنوي يف املستوى0/001

اجلدول 6: االنتشار املشرتك بني املتغريات املتوقعة واملتغريات املعيارية

7. عرض النتائج وحتليلها
هنــاك ارتبــاط معنــوي بــن دافــع التعّلــم ومهــارة كتابــة النصــوص العربيــة لــدى ُمعلمــي اللغــة 
العربيــة. ومقيــاس معامــل حتدیــد دافــع التعّلــم عــى مهــارة كتابــة النصــوص العربيــة 16/8 
باملائــة، ورغــم أهنــا نســبة مئویــة منخفضــة، إال أهنــا تشــكل 95 باملائــة مــن الثبــات والصــدق 
املعنــوي. وبنــاًء عــى نتائــج دراســة قائــم )2007( فــإن أهــم أســباب مشــكلة افتقــار الطــالب 
ملهــارة الكتابــة بالعربيــة هــو افتقارهــم لدافــع تعلــم العربيــة. كــا توصــل دوميرســكو 



141 جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الثانية، العدد الثالث، خریف وشتاء 1439/1396

ــًا  ــون دافع ــن یملك ــالب الذی ــا أن الط ــة مفاده ــم إىل نتيج ــًا يف بحثه ــالؤه )2015( أیض وزم
ــر )2007(  ــالمي وخ ــيخ اإلس ــرى ش ــة. وی ــارة الكتاب ــر يف مه ــدرات أك ــون بق ــر یتمتع أك
ــا  ــة ومنه ــة االنكليزی ــع و درجــات اللغ ــار للداف ــاط ســلبي)عكيس(يبن االفتق ــاك ارتب أن هن
مهــارة الكتابــة. ویمكــن القــول يف هــذا املجــال أنــه ال یمكــن الوصــول إىل أي نتيجــة بالســعي 
ــع  ــول أن قط ــن الق ــث یمك ــدًا بحي ــم ج ــع مه ــاد الداف ــذا فإجي ــع، ل ــن دون الداف ــة م واملحاول
نصــف املســافة  لتعلــم الكتابــة ، فالدافــع باعتبــاره حمــرض داخــيل  یــؤدي بالطالــب للكتابــة 

ــة. اخلالقــة دون قلــق واضطــراب مــن الكتاب
ــة.  ــة العربي ــارة اللغ ــة ومه ــة العربي ــي اللغ ــذايت مُلعلم ــم ال ــن التقيي ــوي ب ــاط معن ــد ارتب یوج
ــة  ــة احلقيقي ــة والدرج ــارة الكتاب ــى مه ــن ع ــذايت للُمعلم ــم ال ــد التقيي ــل حتدی ــاس معام ومقي
الختبــار الكتابــة بالعربيــة 58/7، وهــي نســبة مئویــة متوســطة تتجــه لالرتفــاع، بنســبة 
ــلياين  ــث س ــج بح ــع نتائ ــث م ــذا البح ــق ه ــوي. ویتف ــات املعن ــدق والثب ــن الص ــة م 95 باملائ
ــر أكــر مــن  ــذايت تأث ــذ ال ــم التالمي ــان )2014(، ففــي هــذا البحــث أیضــًا كان لتقيي ورمحاني
ــًا  ــة الذیــن یملكــون تقيي ــه فُمعلمــي اللغــة العربي ــاء علي ــة. وبن ــم املعلــم يف مهــارة الكتاب تقيي
ذاتيــًا موجبــًا أكــر، یتمتعــون بدرجــات أكــر يف مهــارة الكتابــة. وبنــاًء عــى وجهــة نظــر 
مرزایــي حصاریــان )2012( يف عمليــة التقييــم الــذايت أثنــاء الكتابــة، یفكــر الشــخص باملعنــى 
الواقعــي، ویمكــن أن یتحــدى نفســه مــرات عــدة، وینفــق الكثــر مــن الوقــت لتحقيــق هــذا 
األمر.وهــذا التفكــر الواعــي یســتمر قبــل عمليــة الكتابــة وأثناءها وبعــد االنتهاء منهــا، وطيلة 
هــذه املــدة یســتخدم الشــخص معارفــه وجتاربــه اجلدیــدة والقدیمــة وجيــاول اجيــاد العالقــات 
بينهــا، ويف غضــون ذلــك یتوصــل إىل أفــكار ونتائــج جدیــدة قــد ال یكــون باإلمــكان الوصــول 
إليهــا يف وقــت آخــر، لذلــك تعــدُّ الكتابــة طریقــة للتفكــر واكتشــاف مالحظــاٍت بكــٍر وإنتــاج 
ــار ذات  ــة اآلث ــث ودراس ــة إىل البح ــة الكتاب ــاج عملي ــاالت حتت ــن احل ــر م ــم. ويف الكث العل
الصلــة وجتزئتهــا وحتليلهــا ونقدهــا، ومــن هنــا ینبغــي للكاتــب أن ینشــغل بالدراســة واملطالعــة 
بشــكل دائــم، ویزیــد مــن علمــه ویتعــرف عــى آثــار غــره ویفككهــا وحيللهــا، وینتقــد أخــرًا 
اآلثــار املوجــودة، ویوضــح وجهــة نظــره، وبنــاء عليــه تزیــد الكتابــة بشــكل غــر مبــارش مــن 

املعلومــات العامــة والتخصــص للكاتــب.
كــا یوجــد ارتبــاط معنــوي بــن دافــع التعّلــم والتقييــم الــذايت مُلعلمــي اللغــة العربيــة، فمقيــاس 
معامــل حتدیــد دافــع التعّلــم عــى التقييــم الــذايت مُلعلمــي اللغــة العربيــة 44/1، وهــو معامــل 
يف احلــد املتوســط وبنســبة 95 باملائــة مــن الصــدق والثبــات املعنــوي، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع 
نتيجــة بحــث دوميرســكو وزمالئــه )2015( ألن النتائــج النامجــة عــن هــذا البحــث تؤیــد أن 
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الطــالب الذیــن لدهيــم دافــع یتمتعــون بدرجــات أعــى يف التقييــم الــذايت. وهــذا األمــر یــدّل 
عــى أن الــيء الــذي یدفــع طــالب اللغــة العربيــة لتقييــم مهارةهــم يف الكتابــة هــو امتالكهــم 
ــم. واألشــخاص الذیــن ال یملكــون دافعــًا، ال جيــدون لزومــًا لتقييــم مهارهتــم،  لدافــع التعّل
ــر يف  ــج أك ــدف وبرنام ــد ه ــا وج ــه كل ــم، ألن ــة لدهي ــر أي أمهي ــذا األم ــس هل ــع لي ويف الواق
ــة  ــا أن مقارن ــم. ك ــارات ملهارهت ــة باختب ــة العربي ــالب اللغ ــام ط ــا ق ــم كل ــع التعّل ــر داف متغ
معامــل انحــدار ارتبــاط التقييــم الــذايت ودافــع التعّلــم عــى مهــارة امُلعلمــن يف الكتابــة بالعربيــة 
ــاط  ــوة االرتب ــود ق ــايل وج ــر، وبالت ــرك أك ــار مش ــة انتش ــة بالعربي ــارة الكتاب ــف أن مله تكش

بمهــارة الكتابــة بالعربيــة.
 ويف اخلامتــة، فضــاًل عــى أمهيــة عمليــة التعّلــم يف عمليــة مهــارة الكتابــة باللغــة العربيــة التــي مل 
یتــم االهتــام هبــا جيــدًا يف املــدارس واجلامعــات، البــد مــن االهتــام بالظواهر العقليــة لطالب 
اللغــة العربيــة. فالدافــع للتعلــم هــو اخلطــوة األوىل لزیــادة مهــارة الكتابــة باللغــة العربيــة لــدى 
ُمعلمــي اللغــة العربيــة، واألهــم مــن كل ذلــك ینبغــي امتــالك برنامــج مكتــوب للتقييــم الــذايت 
ــة،  ــة بالعربي ــارة الكتاب ــادة مه ــاالً يف زی ــون فع ــن أن یك ــم- یمك ــع التعّل ــدوره بداف ــر ب -متأث

والبــد أن یكــون حمــط اهتــام وعنایــة أكثــر مــن قبــل األســاتذة وطــالب اللغــة العربيــة.
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چكیده
ــی  ــران عرب ــارت نوشــتاری دبی ــا مه ــی ب ــری و خــود ارزیاب ــزش یادگی ــن پژوهــش رابطــۀ انگی در ای
بررســی شــده اســت. نــوع پژوهــش از نظــر هــدف كاربــردی و بــر اســاس ماهیــت و روش، توصیفــي- 
ــدارس متوســطه شهرســتان های غــرب اســتان  ــی م ــران عرب ــن دبی پیمایشي)همبســتگی( اســت. از بی
گلســتان، بــر اســاس فرمــول كوكــران و بــه روش تصادفــی ســاده، 63 نفــر بــه   عنــوان نمونــۀ پژوهــش 
انتخــاب شــده  اند. داده  هــا بــا اســتفاده از پرسشــنامۀ هنجاریابــی شــدۀ انگیــزش یادگیــری زبــان گاردنــر 
ــارت  ــی مه ــتاری و خودارزیاب ــارت نوش ــزان مه ــنجش می ــاختۀ س ــنامه  های محقق  س )1985( و پرسش
نوشــتاری )بــا ضریــب آلفــای 0/95و0/71( بــه دســت   آمــده اســت. بــا توجــه بــه طبیعی  بــودن توزیــع 
متغیرهــای تحقیــق، جهــت بررســی همبســتگی و رابطــۀ بیــن متغیرهــای تحقیــق از ضریــب همبســتگی 
پیرســون )r( و ضرایــب آزمــون رگرســیون )R2 و β( )بــه عنــوان آزمون هــای پارامتریــك( اســتفاده 
ــی  ــا خودارزیاب ــی ب ــان عرب ــری زب ــزش یادگی ــن انگی ــد بی ــق نشــان می  ده ــج تحقی شــده اســت. نتای
دبیــران از مهــارت خــود در نوشــتن متــن عربــی و بیــن انگیــزش یادگیــری زبــان عربــی بــا مهــارت 
ــی  ــن خودارزیاب ــۀ بی ــن رابط ــاداری وجــود دارد. همچنی ــت و معن ــۀ مثب ــی، رابط ــن عرب ــتاری مت نوش

دبیــران و مهــارت نوشــتاری متــن عربــی نیــز مثبــت و معنــادار اســت..

واژگان كلیــدی: انگیــزش یادگیــری عربــی، خودارزیابــی مهــارت، مهــارت نوشــتاری عربــی، دبیــران 
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Abstract

This study aimed at investigating the relationship between motivation 
to learn and the Arabic writing and self-assessment skills of Arabic 
language teachers in western cities of Golestan Province.  Considering 
the goal, the study was an applied one, and with respect to its nature and 
method, it was descriptive and correlational. The research population 
consisted of all Arabic language teachers of western cities of Golestan 
Province (N= 75). Through simple random sampling and using the 
Cochran formula, 63 teachers were selected. Questionnaires used in 
the study included: learning motivation questionnaire (Gardner, 1985), 
the spelling skills questionnaire (developed by the researcher) and self-
assessment questionnaire ( developed by the researcher). Cronbach’s 
alpha coefficients calculated for these questionnaires were 0/93, 0/95 
and 0/71, respectively. Pearson correlation coefficient (r) and regression 
coefficients (R2 and β) (as parametric tests) were used according to 
the normal distribution of variables to assess the correlation between 
variables. The results showed a statistically significant relationship 
between motivation to learn the Arabic language and self-assessment of 
teachers, between motivation to learn Arabic and Arabic writing skills 
and between teachers’ self-assessment and their Arabic writing skills.

Keywords: Arabic learning motivation, Arabic teachers of Western 
cities of Golestan province, Arabic writing skills, self-assessment skills.
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