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هتــدف املقالــة إىل دراســة عالقــة دافــع التع ّلــم والتقييــم الــذايت بمهــارة الكتابــة لــدى ُمعلمــي اللغــة العربيــة.
ويعتــر مــن البحــوث التطبيقيــة ،ويتبــع املنهــج الوصفــي  -االســتقصائي ،شــملت عينــة الدراســة  63معلـ ًا من
املــدارس اإلعداديــة يف املنطقــة الغربيــة مــن حمافظــة كلســتان ،واختــرت العينــة بشــكل عشــوائي طبــق صيغــة
كوكــران ،وتــم اســتخدام االســتبيانات املعياريــة  -اســتبيان الدوافــع جلاردنــر لتعلــم اللغــة( - )1985التــي
تضمنــت مقيــاس مقــدار مهــارة الكتابــة والتقييــم الــذايت ملهــارة الكتابــة وفــق معامــل آلفــا  0/95و .0/71
ونظــر ًا للتوزيــع الطبيعــي ملتغــرات البحــث ،تــم اســتخدام معامــل ارتبــاط بريســون ( )Rومعامــل اختبــار
االنحــدار ( R2و  )Bلدراســة االرتبــاط والعالقــة بــن متغــرات البحــث .وأشــارت النتائــج إىل وجــود عالقــة
موجبة(طرديــة) معنويــة بــن دافــع تعلــم اللغــة العربيــة وتقييــم ا ُملعلمــن الــذايت ملهارةهــم يف كتابــة النصــوص
العربيــة وأيضــا وجــود نفــس العالقــة بــن دافــع تعلــم اللغــة العربيــة ومهــارة كتابــة النصــوص العربيــة.

الكلامت الدليلية :دافع التع ّلم ،التقييم الذايت للمهارة ،مهارة الكتابة  ،معلمو اللغة العربية.

* الكاتب املسؤولenaderi54@gmail.com :
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 .1املقدمة
اللغــة العربيــة هــي لغــة القــرآن والكثــر مــن املؤلفــات التي كتبهــا املســلمون األوائــل ،و الكثري
يعدّ هــا لغ ـ ًة مقدســة .وإذا اعتربنــا أن اللغــة تنقســم إيل شــقني شــفهي وكتــايب ،فاخلــط يتعلــق
بالشــق الكتــايب للغــة ،ويعتــر اخلــط أهــم مــن اللغــة الشــفوية ،ألن الكتابــة قابلــة للقيــاس
بشــكل أكــر مقارنــة بالــكالم ،كــا أن هنــاك جمــاالً للقيــاس وجتديــد النظــر أثنــاء التفكــر،
ومــن جهــة أخــرى فاآلثــار األدبيــة املعتــرة والنصــوص الدينيــة والــراث الثقــايف وصــل إلينــا
عــن طريــق الكتابــة ،وتبلــغ أمهيــة اخلــط إىل احلــد الــذي جعــل تاريــخ ظهــوره كعامــل لتقســيم
عصــور العــامل إىل عــر مــا قبــل التاريــخ والعــر التارخيــي (بريريايــي.)46: 2006،
وعنــد دراســة التطــور التارخيــي ملصــادر تدريــس اللغــة العربيــة يف إيــران ،نســتطيع أن نأخــذ
بعــن االعتبــار فرتتــن متداخلتــن جزئي ـ ًا ،فــرة التعليــم التقليــدي للغــة العربيــة تبــدأ منــذ
دخــول الديــن اإلســامي إىل إيــران وتأثرهــا بالثقافــة اإلســامية التــي تعــدُّ اللغــة العربيــة
جــز ًء منهــا ،حيــث تــم تعليــم اللغــة العربيــة بشــكل بنيــوي ،وكان علــم تركيــب األلفــاظ
(الــرف) والبنــاء الرتكيبــي (النحــو) أساس ـ ًا للتعليــم .ووفق ـ ًا هلــذا املنهــج الــذي مايــزال
مســتخدم ًا يف الكثــر مــن املراكــز التعليميــة ،يتــم تعليــم مهــارة القــراءة والفهــم بواســطة
اللغــة العربيــة بالدرجــة األوىل ،ويتــم تعليــم مهــارة الكتابــة أي اإلنشــاء بالدرجــة الثانيــة.
ووفق ـ ًا هلــذه املصــادر التعليميــة وهــذا املنهــج نالحــظ عــدم االهتــام بتعليــم املهــارة اللغويــة
األخــرى ،وال إىل كيفيــة تعليــم لغــة ثانيــة .أمــا املنهــج الثــاين الــذي يمكــن أن نطلــق عليــه اســم
األســلوب التطبيقــي ،فيهتــم باســتخدام اللغــة باعتبارهــا وســيلة التواصــل األساســية .وقــد
تــم وضــع املصــادر اجلديــدة -التــي ال يبلــغ عمرهــا أكثــر مــن عــدة عقــود -بنــا ًء عــى احلاجــة
الســتخدام اللغــة العربيــة يف جمــاالت التواصــل ،والرتكيــز عــى املهــارة األخــرى أو املهــارة
املتعــددة ،وبفكــر مســبق بأهنــا ســتدرس لغــر الناطقــن هبــا (فكــري.)17:2013 ،
وقــد تــم االهتــام يف تأليــف الكتــب لتعليــم اللغــة العربيــة املتداولــة يف اجلامعــات االهتــام
بتعليــم املحادثــة ومــواد دروس املختــر (مهــارة االســتامع والفهــم بواســطته) وقــراءة
النصــوص (مهــارة القــراءة والفهــم بواســطتها) أكثــر مــن اهتاممهــا باملهــارة الكتابــة  ،ومــا نــراه
نــدرة تأليــف الكتــب التــي هتتــم بمجــال الكتابــة واإلنشــاء (مهــارة الكتابــة) بشــكل منفصــل
عــن بعضهــا ،لــذا مل تـ ِ
ـؤد العمليــة إىل عمليــة مرتابطــة ومنظومــة تعليميــة بســبب اختــاف
املنهــج التعليمــي ملؤلفيهــا( .املصــدر نفســه . )17:2013،فالســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو:
هــل هنــاك عالقــة معنويــة بــن الدافــع والتقييــم الــذايت ل ُمعلمــي اللغــة العربيــة ،وبــن الدافــع
ومهــارة كتابــة النصــوص العربيــة؟
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فإن هذا البحث هيدف الختبار الفرضيات التالية:
 1هنــاك ارتبــاط ملحــوظ بــن دافــع التع ّلــم ومهــارة كتابــة النصــوص العربيــة لــدى ُمعلمــياللغــة العربيــة.
 2هنــاك ارتبــاط ملحــوظ بــن التقييــم الــذايت ُملعلمــي اللغــة العربيــة ومهــارة كتابــة النصوصالعربية.
 3هناك ارتباط ملحوظ بني دافع التع ّلم والتقييم الذايت ُملعلمي اللغة العربية. .2الدراسات السابقة
نالحظ قيام الباحثني بدراسات يف جمال علم اللغة وعلوم السلوك والرتبية كام ييل:
ســليامين ورمحانيــان ( )2014وأوضحــا أنــه مــن حيــث زيــادة مهــارة الكتابــة مل يكــن تقييــم
املعلــم مؤثــر ًا بقــدر التقييــم الــذايت وتقييــم من هــم يف العمر نفســه ،ويمكن لنتائج هــذا البحث
أن يســاعدنا يف إدراك العالقــة بــن مســألتي تعليــم اللغــة ووضــع االختبارات(االمتحانــات)
مــن وجهــة نظــر ا ُملعلمــن وطــاب اللغــة.
تشــر نتائــج مقالــة متقــي زاده وزمــاؤه ( )2010إىل أنــه  -عــى الرغــم مــن عــدم تطابــق
نتائجــه مــع الدراســات الســابقة  -فالطــاب يمتلكــون الدافــع لتعلــم مهــارات اللغــة العربيــة،
ولكنهــم ال يشــعرون باحلــاس والنشــاط  ،ومــن العوامــل املهمــة لفقــدان احلامس:عــدم تــاؤم
طــرق التدريــس ،وعــدم وجــود السالســل التعليميــة املناســبة ،وعــدم توفــر املختــرات
اللغويــة املناســبة وبالتــايل الفشــل يف اســتخدام فنــون تدريــس االســتامع.
دراســة رســويل (2005م) يف مقالتــه «أســباب مشــاكل تعليــم اللغــة العربيــة يف اجلامعــات
اإليرانيــة» أن عوامــل ضعــف طــاب قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا هــي عــدم حتقيــق اللغــة
العربيــة املكانــة الالئقــة للعلــوم اإلنســانية ،وعــدم وجــود دافــع لــدى طــاب اللغــة العربيــة،
وفقــدان الطــرق الصحيحــة لتعليــم هــذه اللغــة.
كشــف دوميرتســكو ( )Dumitrescuوزمــاؤه( )2015أن الطــاب الذيــن يتمتعــون بدافــع
قــوي يملكــون قــدرة أكــر يف كتابــة النصــوص العمليــة ،كــا أن الطــاب الذيــن يتمتعــون
بدافــع قــوي حيققــون مســتوى أعــى مــن الدرجــات التقييــم الــذايت.
أظهــر بحــث الرشفــا ( )Shourafaيف ســنة ( )2013وجــود ارتبــاط معنــوي بــن الدافــع
الداخــي واخلارجــي ومهــارة الكتابــة لــدى التالميــذ.
أوضــح كل مــن هاشــميان وحيــدري( )2013وجــود ارتبــاط معنــوي بــن دافــع الطــاب
للتعلــم ومهــارة الكتابــة ،بينــا مل تكــن العالقــة معنويــة بــن الدافــع الســالب ومســتوى قــدرة
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الكتابــة ،بــل هنــاك ارتبــاط بــن الدافــع املوجــب ومســتوى مهــارة الكتابــة املرتفــع.
وتوصــل يانــغ بينــغ ( )Yuan-bing)(2011يف بحثــه إىل هــذه النتيجــة :وهــي أن الذيــن
يملكــون الدافــع القــوي ،أظهــروا أدا ًء أفضــل يف مهارهتــم الكتابيــة.
توصــل تاجيــا ( )Tajima)(2006يف بحثــه أيضـ ًا إىل هــذه النتيجــة بــأن أغلــب متعلمــي اللغــة
مــن يملــك مهــارة عاليــة يف الكتابــة ،ومــن لديــه الدافــع القــوي للكتابــة.
 .3اإلطار النظري للبحث
تعــدُّ اللغــة العربيــة مــن إحــدى أهــم لغــات العــامل ،يف فــرع اللغــات الســامية شــأهنا شــأن
اللغتــن العربيــة 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 لإلســام
متتعــت هــذه اللغــة بأمهيــة خاصــة باعتبارهــا لغــة العــامل اإلســامي ،وكُتبــت الكثــر مــن
اآلثــار العلميــة واألدبيــة والدينيــة هبــا ،كــا كان تأثــر اللغــة العربيــة تأثــر ًا ملحوظــ ًا عــى
اللغــات الفارســية واألرديــة والكرديــة واللغــة الرتكيــة .ويبلــغ عــدد األشــخاص الناطقــن
باللغــة العربيــة باعتبارهــا اللغــة األم والناطقــن بغريهــا يــراوح مــا بــن  174إىل 442
مليــون شــخص .فاللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية يف  25دولــة يبلــغ تعــداد ســكاهنا وفقـ ًا
لإلحصــاءات  329مليــون شــخص.ومن اجلديــر بالذكــر أن اللغــة األم لنصــف عــدد ســكان
دول شــال أفريقيــا العربيــة كاملغــرب واجلزائــر هــي اللغــة األمازيغيــة ،وقــد اعــرف الدســتور
اجلديــد يف هاتــن الدولتــن باللغــة األمازيغيــة لغـ ًة رســمي ًة هلــا إىل جانــب الفرنســية والعربيــة.
(حجــازي فهمــي.)10 :2000،
ومنــذ دخــول اإلســام إىل إيــران ،أصبحــت اللغــة العربيــة يف بالدنا حمــط االهتــام واالحرتام،
وباتــت أفضــل وســيلة لتبــادل العلــم وفهمــه .وازدادت أمهيتهــا بعــد الثــورة اإلســامية ،
فخــراء الرتبيــة والتعليــم مكلفــون بتوفــر اإلمكانــات لتعليــم هــذه اللغــة ،إال إن انخفــاض
مكانــة اللغــة العربيــة يف املجتمــع ،وعــدم وجــود الدافــع للتالميــذ والطــاب هلــذه اللغــة
واهتاممهــم هبــا ،یـ ّ
ـدل عــى أن التاريــخ العريــق واإللــزام القانــوين ال يمكــن بواســطته حتقيــق
األرضيــة املناســبة لتعلــم اللغــة الثانيــة ،فض ـ ً
ا عــى وجــود عوامــل مؤثــرة أخــرى متعــددة
أخــرى ،مــن أمههــا التخصــص واملهــارة الفرديــة ُملعلمــي اللغــة العربيــة( .خاقــاين ،لياقــت دار
وباكيــزه خــو.)2006 ،

مــن جهــة أخــرى ،رغــم التطــورات التــي شــهدها تعليــم اللغــة العربيــة يف إيــران ،إال أن
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تعليــم هــذه اللغــة مــا يــزال يواجــه الكثــر مــن املشــاكل؛ مــن أمههــا :مشــاكل قســم تعليــم
مهــارة اللغــة العربيــة .فطــاب قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا يواجهــون مشــكالت كبــرة يف
اســتخدام هــذه املهــارة بعــد خترجهــم مــن مرحلــة الليســانس ،رغــم اجتيازهــم ثــاين عــرة
مــادة يف دروس املحادثــة ،واملختــر اللغــوي ،واإلنشــاء ومخــس مــواد يف الرتمجــة ،ومادتــن يف
الصحــف واملجــات العربيــة ومادتــن يف تدويــن الرســائل واألطروحــات .وممــا الشــك فيــه
أن عوامــل ضعــف طــاب اللغــة العربيــة وآداهبــا يف اســتخدام املهــارة اللغويــة الكتابيــة هلــا،
تعــود إىل عوامــل عامــة مــن جهــة ،وعوامــل خاصــة مــن جهــة أخــرى .واملقصــود بالعوامــل
العامــة العوامــل التــي يمكــن أن نجدهــا يف أكثــر أقســام العلــوم اإلنســانية ،مثل عوامــل املكانة
غــر املناســبة للعلــوم اإلنســانية يف إيــران ،والســعي للحصــول عــى شــهادة جامعيــة وغريهــا.

(رســويل)59:2010،

ومــن البدهيــي أن أيــة دراســة ال يمكــن أن تــدرس كافــة تفاصيــل العوامــل املؤثــرة يف الضعــف
اللغــوي ،وعامــل الدافــع مــن أحــد العوامــل املؤثــرة يف القــدرات واملهــارة الكتابيــة واللغويــة
للغــة العربيــة بشــكل خــاص واللغــات األجنبيــة بشــكل عــام .يعتقــد متقــي زاده وزمــاؤه
( )2010بأنــه يمكــن دراســة ضعــف طــاب اللغــة العربيــة يف المهــارة اللغويــة والكتابيــة يف
اجلامعــات يف إطاريــن :ألــف) العنــارص العامــة املتعلقــة بأســئلة األســاتذة ،وتشــمل العوامــل
املؤثــرة يف إجيــاد الرغبــة لــدى الطــاب للتعلــم وتنميــة املهــارة اللغويــة ،واملقــدار املثمــر
واملنتــج للمجموعــات التعليميــة املوجــودة ،ومعــدل نجــاح طــرق التدريــس املتعلقــة باملهــارة
اللغويــة .ب) العنــارص العامــة املتعلقــة بأســئلة الطــاب ،وتشــمل مقــدار دافعيــة الطــاب
وماهيتهــا ،ومقــدار نجــاح طــرق تدريــس األســاتذة لزيــادة رغبــة الطــاب بشــكل عــام،
ومقــدار نجــاح طــرق التدريــس املتعلقــة بمهــارة االســتامع باعتبارهــا إحــدى املهــارة اهلامــة
بشــكل خــاص ،ومقــدار فائــدة املجموعــات التعليميــة.
وبعبــارة أبســط ،فامتــاك الدافــع هــو حاجــة جســدية أو حاجــة نفســية واجتامعيــة تدفــع
الشــخص إىل احلركــة لنيــل اهلــدف ،ليحقــق رضــا النفــس والراحــة مــن خاللــه .ويلعــب
مقــدار ونــوع الدافــع دور ًا هامـ ًا يف كيفيــة عمليــة التع ّلــم وكميتهــا ،ويلعــب معلــم اللغــة دور ًا
رئيسـ ًا يف إجيــاد دافــع التع ّلــم لــدى طــاب اللغة(.كرجيــان .)5:1993،والبــد أن يعتــر املعلــم
نفســه طالبـ ًا حتــى يزيــد مــن مهارتــه ،وال يمكــن هلــذا األمــر أن حيصــل إال إذا زاد دافــع التع ّلــم
لديــه أيض ـ ًا ،يف إطــار رفــع مســتوى حافــز التع ّلــم لــدى الطــاب .كــا أن تقييــم لغــة طــاب
اللغــات األجنبيــة مؤثــرة أيضـ ًا ،ألن األشــخاص الذيــن يملكــون دافعـ ًا أكــر حيصلــون عــى
درجــات أفضــل يف كتابتهــم ،وهــذا التقييــم الــذايت يلعــب دور ًا مهــ ًا يف إصــاح وحتســن

136
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عمليــة التع ّلــم وإيضــاح املســائل املتعلقــة بمشــكالت الكتابــة والطــاب.
يبــدو -يف هــذا املجــال -اخلطــوة األوىل جيــب أن تكــون بدراســة األبعــاد النفســية لــدى طالب
اللغــة (ســواء أكانــوا ُمعلمــي اللغــة العربيــة أو طــاب هــذا القســم) إذ ال بــد قبل البــدء بتعليم
اللغــة مــن وجــود أســس نفســية مناســبة إلصــاح ورفــع مســتوى اللغــة األجنبيــة ومنهــا اللغــة
العربيــة ،وهــي مــن العوامــل التحفيزيــة للتعلــم والتقييــم الــذايت والتــي تــؤدي إىل النجــاح
والتوفيــق يف جمــال تعلــم املهــارة اللغويــة ومنهــا املهــارة الكتابيــة ،باالضافــة إىل ذلــك فــإن
تعليــم اللغــات األجنبيــة يف إيــران ال يركــز عــى تعليــم مهــارة الكتابــة مقارنــة بتعليــم مهــارة
املحادثــة ،تكشــف هــذه الدراســة عــن ضعــف وعــدم االهتــام بمهــارة الكتابــة بــن ُمعلمــي
اللغــة العربيــة .ونظــر ًا ألمهيــة الدافــع والتقييــم الــذايت يف مهــارة الكتابــة باللغــة األجنبيــة ،فإننــا
مل نعثــر االّ عــى حمــدود يف هــذا املجــال يف إيــران  ،ومعظــم هــذه األبحــاث متــت كتابتهــا يف
جمــال اللغــة االنكليزيــة ،وعــدد قليــل مــن األبحــاث تطرقــت اىل الدافــع يف جمــال تعليــم
اللغــة العربيــة.
الدافــع هــو الرغبــة أو التمنــي الداخــي بالوصــول إىل اهلــدف .ويعتــر جاردنــر( )1985أن
الدافــع يشــمل الدافــع الوســييل والدافــع املوحــد ،فالدافــع الوســييل يتعلــق بأهــداف مــن
قبيــل احلصــول عــى عمــل وكســب الدرجــات أو اجتيــاز امتحــان يف اللغــة التــي يتــم تعلمهــا،
أمــا الدافــع املوحــد لتعلــم اللغــة فيكــون هبــدف التقــارب مــع ثقافــة تلــك اللغــة والقيــم
االجتامعيــة هلــا ،ومطابقتهــا مــع أفــراد ذلــك املجتمــع ،ونجــد للنوعــن تأثــر يف تع ّلــم اللغــة
األجنبيــة (صديقــي.)65:2005،
ومــن ناحيــة أخــرى ،فالتقييــم الــذايت للمتعلــم هــو عمليــة تســاعد املتعلــم يف إدارة ســلوكياته
وأداءه فيــا خيــص حتقيــق النجــاح يف أمــور التع ّلــم التــي حصــل فيهــا عــى نتائــج ســلبية.
وحتصــل هــذه العمليــة عندمــا يكــون لــدى متعلــم اللغــة هــدف حمــدد ،إذ أن متعلــم اللغــة
حيــدد يف تقييمــه الــذايت لتعلــم اللغــة أهدافــه مــن الســهل إىل املعقــد ،وحيــدد خــال ذلــك
املوضوعــات التــي يتقنهــا ،واألمــور التــي حيتــاج أن يتعلمهــا بشــكل أكــر .ويف املرحلــة التاليــة
يســتخدم االســراتيجيات والســبل املناســبة ،و ُيقـ ِّـوم أداءه يف كل مرحلــة ،وحيــدد مــا إذا كان
يســر يف طريــق اهلــدف املحــدد أم ال ،ويف املرحلــة األخــرة ،يقــوم بتقييــم كل أداءه يف جمــال
ويكــم عــى مقــدار تعلمــه ،حتــى يصــل إىل الــرد الفعــل املناســب .وكلــا كانــت
تعلــم اللغــةُ ،
بيئــة تعلــم الطالــب أكثــر تعقيــد ًا ،أصبــح تقييــم متعلــم اللغــة الــذايت فيــا خيــص البيئــات ذات
اهليــاكل البســيطة أفضــل (طالــب لــو ومريزاييكــي.)4:2014،
ويتضــح مــن خــال هــذه الرؤيــة أن إحــدى فوائــد الكتابــة يف التع ّلــم؛ إذ يعــرف الشــخص
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مــن خــال الكتابــة مقــدار املعلومــات التــي ناهلــا ،لذلــك تعتــر اســراتيجية التقييــم الــذايت
أحــد عوامــل نجــاح األشــخاص الناجحــن .ومــن جهــة أخــرى فالشــخص عندمــا يبــدأ
بالكتابــة يفكــر باملعنــى الواقعــي ،ومــن املمكــن أن يتحــدى نفســه عــدة مــرات وينفــق وقت ـ ًا
كبــر ًا يف ســبيل هــذا األمــر .ويســتمر هــذا الفكــر الواعــي قبــل عمليــة الكتابــة وأثناءهــا وبعــد
االنتهــاء منهــا ،وطيلــة هــذه املــدة يســتخدم الشــخص معارفــه وجتاربــه اجلديــدة والقديمــة
وحيــاول إجيــاد عالقــات بينهــا ،ويف غضــون ذلــك يتوصــل املتعلــم إىل أفــكار ونتائــج جديــدة
قــد ال تتحقــق يف وقــت آخــر ،لذلــك تعــدُّ الكتابــة طريقــة للتفكــر واكتشــاف مالحظـ ٍ
ـات بكـ ٍـر
وإنتــاج العلــم .ويف الكثــر مــن احلــاالت حتتــاج عمليــة الكتابــة إىل البحــث ودراســة اآلثــار
ذات الصلــة وجتزئتهــا وحتليلهــا ونقدهــا ،ومــن هنــا ينبغــي للكاتــب أن ينشــغل بالدراســة
واملطالعــة بشــكل دائــم ،ويزيــد مــن علمــه ويتعــرف عــى آثــار غــره ويفككهــا وحيللهــا،
وينتقــد أخــر ًا اآلثــار املوجــودة ،ويوضــح وجهــة نظــره ،وبنــاء عليــه تزيــد الكتابــة بشــكل
غــر مبــارش مــن املعلومــات العامــة والتخصصيــة للكاتــب( .مريزايــي حصاريــان.)6:2011 ،
 .4منهج البحث
نــوع البحــث وخطتــه :منهــج البحــث مــن حيــث اهلــدف تطبيقــي ،ووفقـ ًا ملوضوعــه ومنهجــه
وصفــي -اســتقصائي.
املجتمــع اإلحصائــي ،والعينــات وطــرق أخــذ العينــات :تــم اختيــار  63شــخص ًا مــن ُمعلمــي
اللغــة العربيــة مــن املــدن الغربيــة ملحافظــة كلســتان (75شــخص ًا) بطريقــة عشــوائية وفقــ ًا
لصيغــة كوكــران.
 .5أدوات البحث
اســتبانة جاردنــر لدافــع التع ّلــم ( :)1985تتضمــن هــذه االســتبانة  37ســؤاالً ،هتــدف دراســة
دافــع تعلــم اللغــة األجنبيــة .وتــم تصميمهــا وفقـ ًا ملقيــاس ليكــرت وتتضمــن أربعــة خيــارات
أوافــق متامــ ًا ( )4أوافــق ( )3أخالــف ( )2أخالــف متامــ ًا ( .)1ويســتند هــذا املقيــاس إىل
اســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ .0/933
اســتبيان قيــاس مهــارة كتابــة النصــوص العربيــة :يتكــون هــذا االســتبيان الــذي أعــدَّ ه الباحــث
مــن قســمني ،القســم األول مــن نــص عــريب حــر ،إذ يطلــب مــن املمتحــن أن يكتــب موضوعـ ًا
حــر ًا يف فقــرة أو فقرتــن باللغــة العربيــة ،أمــا القســم الثــاين فهــو اســتبيان احلُـكَّام ،قــام بكتابتــه
الباحــث باستشــارة عــدد مــن خــراء األدب العــريب .وتــم منــح الدرجــات يف القســم األول
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بالوصــف ضعيــف جــد ًا( )1ضعيــف( )2جيــد( )3ممتــاز( .)4واســتند هــذا املقيــاس إىل
اســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ .0/951
اســتبيان التقييــم الــذايت ملهــارة الكتابــة :اشــتمل هــذا االســتبيان الــذي قــام بإعــداده الباحــث
عــى ســتة أســئلة ،ويعطــي املمتحــن لنفســه -عــن مهــارةه الكتابيــة يف إطــار مــؤرشات ســتة-
درجــات وصفيــة (قليــل جــد ًا ( )1قليــل ( )2كثــر ( )3كثــر جــد ًا ( .)4ونطــاق متوســط
الدرجــات هلــذا املتغــر يف التحليــل النهائــي مــن  1إىل  .4واســتند هــذا املقيــاس إىل اســتخدام
معامــل ألفــا كرونبــاخ .0/713
طريقــة اإلجــراء :إلجراءالبحــث ،تــم تســليم اســتبيانات البحــث ل ُمعلمــي اللغــة العربيــة
وطلــب منهــم اإلجابــة بدقــة ،وذلــك بعــد توضيــح اهلــدف مــن البحــث.
طريقــة التجزئــة والتحليــل والقيــم :تــم اســتخدام معامــل ارتبــاط بريســون ( )Rومعامــل
اختبــار االنحــدار( R2و  )Bنظــر ًا لكــون متغــرات البحــث موزعــة طبيعيــ ًا ،باعتبارهــا
اختبــارات بارامرتيــة ،لدراســة العالقــة واالرتبــاط بــن متغــرات البحــث .وتــم حتليــل القيــم
وفــق برنامــج .spss 18

 .6حتلیل البیانات
املعلومات املجتمعية
تتكــون هــذه العينــة اإلحصائيــة بمجموعهــا مــن  56/7باملائــة مــن الرجــال و 41/3باملائــة
مــن النســاء .ومتوســط أعــار املشــاركني مــن  33إىل  38ســنة ،ومتوســط اخلــرات الوظيفيــة
للمشــاركني مــن  14/9ســنة.
النتائج الوصفية
املتغری	

اإلحصائيات

املتوسط
دافع تعلم اللغة العربية
التقييم الذايت ملهارة الكتابة بالعربية
مهارة الكتابة بالعربية

2/78
3/39
3/33

االنحراف
املعیاري
0/59
0/49
0/41

اجلدول  :1وصف متغريات البحث

احلداألدنى

احلداالكثر

1/11
2/17
2/50

3/62
4
4

يكشــف اجلــدول  1أن متوســط دافــع تعلــم اللغــة العربيــة هــو ،2/78ومتوســط التقييــم
الــذايت ملهــارة الكتابــة بالعربيــة  ،3/39ومتوســط مهــارة الكتابــة بالعربيــة  .3/33هــذا يف
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الوقــت الــذي متثــل الدرجــة واحــد احلــد األدنــى هلــذا املتغــر ،ويمثــل أربعــة احلــد األعــى
للدرجــات ،وهــذا يشــر إىل أن متوســط درجــات دافــع التع ّلــم والتقييــم الــذايت ومهــارة
الكتابــة باللغــة العربيــة أعــى مــن املســتوى املتوســط (.)2/50
اختبار كوملوغروف -سمرینوف

اإلحصاءات

دافع التع ّلم

P= 0/063

التقييم الذايت ملهارة الكتابة

P= 0/058

مهارة الكتابة

P= 0/072

متغريات البحث

اجلدول  :2نتائج دراسة التوزيع الطبيعي للقيم

كــا نالحــظ يف اجلــدول  ،2بنــا ًء عــى اختبــار كوملوغــروف ســمرينوف ،فــإن مســتوى املعنويــة
يف قيــم دافــع التع ّلــم والتقييــم الــذايت للمهــارة ومهــارة الكتابــة بالعربيــة أكــر مــن ،0/05
بحيــث يمكــن لنــا القــول أن توزيــع املعطيــات يف هــذه املتغــرات هــو توزيــع طبيعــي.
اختبار فرضيات البحث
املتغري املعياري

املتغري املتوقع

مهارة الكتاية

دافع التع ّلم
التقييم الذايت
ملهارة الكتابة

مهارة الكتابة
التقييم الذايت ملهارة
الكتابة

دافع التع ّلم

معامل
االرتباط

مستوى املعنوية

معامل
التحديد

نسبة معامل
التحديد
باملائة

()r2
0/168

16/8

0/001** 0/r =766

0/587

58/7

0/001** 0/r =664

0/441

44/1

0/001** 0/r =409

اجلدول  :3دراسة العالقة ومعامل  R2بني متغريات البحث وفق ًا لفرضيات البحث

توضيــح انحــدار املتغــرات املتعــددة يف التنبــؤ بمهــارة الكتابــة بالعربيــة مــن خــال دافــع
التع ّلــم والتقييــم الــذايت ملهــارة الكتابــة بالعربيــة:
نموذج

R

مربع R

مربع Rاملنظم

االنحراف
املعیاري

مستوى
املعنوية

اختبار دربن
واتسون

0/777

0/604

0/591

1/597

F
**0/001

1/954
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املتوقعات :دافع تعلم العربية-تقييم مهارة الكتابة بالعربية
املتغري التابع :مهارة كتابة النصوص العربية

جمموع املربعات

مصدر
التغريات
االنحدار

233/825

الباقي

153/159

اجلدول  :4املربع آر ® املنظم

مربع املتوسط مقياسF

درجه
التحرر
2

116/912

60

2/553

مستوى املعنوية

** 45/800

املجموع
62
386/984
املتوقعات :دافع تعلم اللغة العربية -التقييم الذايت ملهارة الكتابة بالعربية
املتغری التابع :مهارة الكتابة بالعربية

*ارتباط معنوي يف املستوى0/05

** ارتباط معنوي يف املستوى0/001

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

املتغري املعياري

املتغريات املتوقعة

مقياسB

مهارة كتابة
النصوص العربية

دافع تعلم العربية

0/746

التقييم الذايت ملهارة 0/743
الكتابة بالعربية

*ارتباط معنوي يف املستوى0/05

معامل

مقياسt

مستوى املعنوية

Beta
1/636 0/178

**0/001

8/135 0/884

**0/001

** ارتباط معنوي يف املستوى0/001

اجلدول  :6االنتشار املشرتك بني املتغريات املتوقعة واملتغريات املعيارية

 .7عرض النتائج وحتلیلها
هنــاك ارتبــاط معنــوي بــن دافــع التع ّلــم ومهــارة كتابــة النصــوص العربيــة لــدى ُمعلمــي اللغــة
العربيــة .ومقيــاس معامــل حتديــد دافــع التع ّلــم عــى مهــارة كتابــة النصــوص العربيــة 16/8
باملائــة ،ورغــم أهنــا نســبة مئويــة منخفضــة ،إال أهنــا تشــكل  95باملائــة مــن الثبــات والصــدق
املعنــوي .وبنــا ًء عــى نتائــج دراســة قائــم ( )2007فــإن أهــم أســباب مشــكلة افتقــار الطــاب
ملهــارة الكتابــة بالعربيــة هــو افتقارهــم لدافــع تعلــم العربيــة .كــا توصــل دوميرتســكو
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وزمــاؤه ( )2015أيضــ ًا يف بحثهــم إىل نتيجــة مفادهــا أن الطــاب الذيــن يملكــون دافعــ ًا
أكــر يتمتعــون بقــدرات أكــر يف مهــارة الكتابــة .ويــرى شــيخ اإلســامي وخــر ()2007
أن هنــاك ارتبــاط ســلبي(عكيس)يبن االفتقــار للدافــع و درجــات اللغــة االنكليزيــة ومنهــا
مهــارة الكتابــة .ويمكــن القــول يف هــذا املجــال أنــه ال يمكــن الوصــول إىل أي نتيجــة بالســعي
واملحاولــة مــن دون الدافــع ،لــذا فإجيــاد الدافــع مهــم جــد ًا بحيــث يمكــن القــول أن قطــع
نصــف املســافة لتعلــم الكتابــة  ،فالدافــع باعتبــاره حمــرض داخــي يــؤدي بالطالــب للكتابــة
اخلالقــة دون قلــق واضطــراب مــن الكتابــة.
يوجــد ارتبــاط معنــوي بــن التقييــم الــذايت ُملعلمــي اللغــة العربيــة ومهــارة اللغــة العربيــة.
للمعلمــن عــى مهــارة الكتابــة والدرجــة احلقيقيــة
ومقيــاس معامــل حتديــد التقييــم الــذايت ُ
الختبــار الكتابــة بالعربيــة  ،58/7وهــي نســبة مئويــة متوســطة تتجــه لالرتفــاع ،بنســبة
 95باملائــة مــن الصــدق والثبــات املعنــوي .ويتفــق هــذا البحــث مــع نتائــج بحــث ســليامين
ورمحانيــان ( ،)2014ففــي هــذا البحــث أيض ـ ًا كان لتقييــم التالميــذ الــذايت تأثــر أكــر مــن
فمعلمــي اللغــة العربيــة الذيــن يملكــون تقيي ـ ًا
تقييــم املعلــم يف مهــارة الكتابــة .وبنــاء عليــه ُ
ذاتيــ ًا موجبــ ًا أكــر ،يتمتعــون بدرجــات أكــر يف مهــارة الكتابــة .وبنــا ًء عــى وجهــة نظــر
مريزايــي حصاريــان ( )2012يف عمليــة التقييــم الــذايت أثنــاء الكتابــة ،يفكــر الشــخص باملعنــى
الواقعــي ،ويمكــن أن يتحــدى نفســه مــرات عــدة ،وينفــق الكثــر مــن الوقــت لتحقيــق هــذا
األمر.وهــذا التفكــر الواعــي يســتمر قبــل عمليــة الكتابــة وأثناءها وبعــد االنتهاء منهــا ،وطيلة
هــذه املــدة يســتخدم الشــخص معارفــه وجتاربــه اجلديــدة والقديمــة وجيــاول اجيــاد العالقــات
بينهــا ،ويف غضــون ذلــك يتوصــل إىل أفــكار ونتائــج جديــدة قــد ال يكــون باإلمــكان الوصــول
إليهــا يف وقــت آخــر ،لذلــك تعــدُّ الكتابــة طريقــة للتفكــر واكتشــاف مالحظـ ٍ
ـات بكـ ٍـر وإنتــاج
العلــم .ويف الكثــر مــن احلــاالت حتتــاج عمليــة الكتابــة إىل البحــث ودراســة اآلثــار ذات
الصلــة وجتزئتهــا وحتليلهــا ونقدهــا ،ومــن هنــا ينبغــي للكاتــب أن ينشــغل بالدراســة واملطالعــة
بشــكل دائــم ،ويزيــد مــن علمــه ويتعــرف عــى آثــار غــره ويفككهــا وحيللهــا ،وينتقــد أخــر ًا
اآلثــار املوجــودة ،ويوضــح وجهــة نظــره ،وبنــاء عليــه تزيــد الكتابــة بشــكل غــر مبــارش مــن
املعلومــات العامــة والتخصــص للكاتــب.
كــا يوجــد ارتبــاط معنــوي بــن دافــع التع ّلــم والتقييــم الــذايت ُملعلمــي اللغــة العربيــة ،فمقيــاس
معامــل حتديــد دافــع التع ّلــم عــى التقييــم الــذايت ُملعلمــي اللغــة العربيــة  ،44/1وهــو معامــل
يف احلــد املتوســط وبنســبة  95باملائــة مــن الصــدق والثبــات املعنــوي ،وهــذه النتيجــة تتفــق مــع
نتيجــة بحــث دوميرتســكو وزمالئــه ( )2015ألن النتائــج النامجــة عــن هــذا البحــث تؤيــد أن
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الطــاب الذيــن لدهيــم دافــع يتمتعــون بدرجــات أعــى يف التقييــم الــذايت .وهــذا األمــر يـ ّ
ـدل
عــى أن الــيء الــذي يدفــع طــاب اللغــة العربيــة لتقييــم مهارةهــم يف الكتابــة هــو امتالكهــم
لدافــع التع ّلــم .واألشــخاص الذيــن ال يملكــون دافع ـ ًا ،ال جيــدون لزوم ـ ًا لتقييــم مهارهتــم،
ويف الواقــع ليــس هلــذا األمــر أي أمهيــة لدهيــم ،ألنــه كلــا وجــد هــدف وبرنامــج أكــر يف
متغــر دافــع التع ّلــم كلــا قــام طــاب اللغــة العربيــة باختبــارات ملهارهتــم .كــا أن مقارنــة
معامــل انحــدار ارتبــاط التقييــم الــذايت ودافــع التع ّلــم عــى مهــارة ا ُملعلمــن يف الكتابــة بالعربيــة
تكشــف أن ملهــارة الكتابــة بالعربيــة انتشــار مشــرك أكــر ،وبالتــايل وجــود قــوة االرتبــاط
بمهــارة الكتابــة بالعربيــة.
ويف اخلامتــة ،فضـ ً
ا عــى أمهيــة عمليــة التع ّلــم يف عمليــة مهــارة الكتابــة باللغــة العربيــة التــي مل
يتــم االهتــام هبــا جيــد ًا يف املــدارس واجلامعــات ،البــد مــن االهتــام بالظواهر العقليــة لطالب
اللغــة العربيــة .فالدافــع للتعلــم هــو اخلطــوة األوىل لزيــادة مهــارة الكتابــة باللغــة العربيــة لــدى
ُمعلمــي اللغــة العربيــة ،واألهــم مــن كل ذلــك ينبغــي امتــاك برنامــج مكتــوب للتقييــم الــذايت
متأثــر بــدوره بدافــع التع ّلــم -يمكــن أن يكــون فعــاالً يف زيــادة مهــارة الكتابــة بالعربيــة،والبــد أن يكــون حمــط اهتــام وعنايــة أكثــر مــن قبــل األســاتذة وطــاب اللغــة العربيــة.
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چكیده

در ایــن پژوهــش رابطــۀ انگیــزش یادگیــری و خــود ارزیابــی بــا مهــارت نوشــتاری دبیــران عربــی
بررســی شــده اســت .نــوع پژوهــش از نظــر هــدف كاربــردی و بــر اســاس ماهيــت و روش ،توصيفــي-
پيمايشي(همبســتگی) اســت .از بیــن دبیــران عربــی مــدارس متوســطه شهرســتانهای غــرب اســتان
گلســتان ،بــر اســاس فرمــول كوكــران و بــه روش تصادفــی ســاده 63 ،نفــر بــه عنــوان نمونــۀ پژوهــش
انتخــاب شــدهاند .دادههــا بــا اســتفاده از پرسشــنامۀ هنجاریابــی شــدۀ انگیــزش یادگیــری زبــان گاردنــر
( )1985و پرسشــنامههای محققســاختۀ ســنجش میــزان مهــارت نوشــتاری و خودارزیابــی مهــارت
ـت آمــده اســت .بــا توجــه بــه طبیعیبــودن توزیــع
نوشــتاری (بــا ضریــب آلفــای 0/95و )0/71بــه دسـ 
متغیرهــای تحقیــق ،جهــت بررســی همبســتگی و رابطــۀ بیــن متغیرهــای تحقیــق از ضریــب همبســتگی
پیرســون ( )rو ضرایــب آزمــون رگرســیون ( R2و ( )βبــه عنــوان آزمونهــای پارامتریــك) اســتفاده

شــده اســت .نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد بیــن انگیــزش یادگیــری زبــان عربــی بــا خودارزیابــی
دبیــران از مهــارت خــود در نوشــتن متــن عربــی و بیــن انگیــزش یادگیــری زبــان عربــی بــا مهــارت
نوشــتاری متــن عربــی ،رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد .همچنیــن رابطــۀ بیــن خودارزیابــی
دبیــران و مهــارت نوشــتاری متــن عربــی نیــز مثبــت و معنــادار اســت..
واژگان كلیــدی :انگیــزش یادگیــری عربــی ،خودارزیابــی مهــارت ،مهــارت نوشــتاری عربــی ،دبیــران

عر بی .
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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 selfassessment 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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