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امللّخص
تلعــب الّدافعيــة دورًا حمورّيــًا يف حيــاة كّل فــرد ومثابرتــه عــى إنجــاز عمــٍل مــا. حتــّدد الدافعيــة نوعّيــة ســلوك 
الفــرد ونتيجــة جهــوده املبذولــة يف كّل مراحــل احليــاة. انطالقــًا مــن هــذا، ل يبــادر اإلنســان إىل عمليــة، إّل أن 
ختتفــي وراءهــا دافعيــة وحافــز وهــدف. ومنهــا العمليــات التعّلميــة لســّيام تعّلــم الّلغــة الثانية.حاولــت هــذه 
ــوس  ــة البكالوري ــة مرحل ــدى طلب ــة ل ــة ثاني ــة كلغ ــة العربي ــم الّلغ ــبة إىل تعّل ــة بالنس ــر الدافعي ــة أث ــة معرف املقال
ــت  ــر. عاجل ــذا األم ــى ه ــر ع ــي تؤث ــة الت ــل املختلف ــف العوام ــك كش ــران وكذل ــة يف إي ــات احلكومي باجلامع
ــتة  ــة س ــد متّــت دراس ــزة ق ــل املحف ــى العوام ــرف ع ــة. وللتع ــذايت« لدورني ــز ال ــام التحفي ــة »نظ ــة نظري الدراس
ــويش )2010( كأداة  ــه وتاج ــا دورني ــي صّممه ــتبانة الت ــتخدمت الس ــة. واس ــذه النظري ــن ه ــريًا م ــر متغ ع
هلــذه الدراســة. تكّونــت عينــة الدراســة مــن 1107 طــالب وطالبــات يف مرحلــة البكالوريــوس و هــم دخلــوا 
ــي  ــي- التحلي ــج الوصف ــى املنه ــث ع ــد البح ــنوات 1399-1396 .)2017-2020(اعتم ــالل س ــة خ اجلامع
ــم  ــج AMOS لتصمي ــات وبرنام ــل البيان ــج SPSS لتحلي ــتخدام برنام ــم اس ــحي. وت ــج املس ــك املنه وكذل
النمذجــة اهليكليــة للعالقــة بــن املتغــريات. توّصلــت الدراســة إىل أّنــه وفًقــا للنتائــج التــي تــّم احلصــول عليها يف 
مصفوفــة ارتبــاط بريســون، فــإن عوامــل »الجتاهــات جتــاه تعّلــم الّلغــة العربيــة« و»ذات الّلغــة الثانيــة املثاليــة« 
ــل  ــع عام ــًا م ــًا إجيابي ــر ارتباط ــي أكث ــة« ه ــة العربي ــع الّلغ ــة وجمتم ــو الثقاف ــات نح ــج« و»الجتاه و»أداة الرتوي
»اجلهــد املقصــود« عــى التــوايل. وتلّقــى عامــل اجلهــد املقصــود التأثــري األكثــر مبــارشة مــن متغــري »ذات الّلغــة 

ــم الّلغــة العربيــة«. الثانيــة املثاليــة« وتعــود آثــاره األخــرى إىل متغــري »الجتــاه نحــو تعّل
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التمهید

تعتــر الّدافعيــة 1ســببًا رئيســًا لــكّل تــرف يصــدر مــن اإلنســان. وكل فــرٍد عــى هــذه الكــّرة 
األرضيــة حيتــاج إىل دافــٍع أو حافــٍز لســتمرار حياتــه وللوصــول إىل غاياتــه املنشــودة بــكل ثقة 
وقــدرة. فلذلــك تعتــر الّدافعيــة رضوريــًا لــكّل شــخص بحيــث ليــس بمقدورنــا غــض النظــر 
عنــه. ومــن هــذا املنطلــق تنتــج الدافعيــة الســلوك والســلوك متأثــر بالدافعيــة وعنــد غياهبــا لــن 
ــة.إذن يعتــر  ــاة اليومي ــٍة وتتوقــف النشــاطات واحليويــات يف احلي حيــدث أي حــدٍث أو فعالي
تــّدين الّدافعيــة مــن ضمــن املشــاكل الرتبويــة التــي جيــب عــى الرتبويــن املعنيــن أن يأخذهــا 
ــم الّلغــة  عــى حممــل اجلد.بنــاء علــی مــا ســبق إّن الّدافعيــة مــن أهــم العوامــل يف عمليــة تعّل
ــدوٍر مهــٍم يف حــّث متعّلمــي الّلغــة عــى  ــة تقــوم ب ــا القــول أّن الّدافعي ــة أيضــًا. ويمكنن الثاني
ــم لغــة مــا، يفــرض عليهــم الســعي  اإلنجــاز وذلــك ألّن فهــم احلاجــة ودافعيتهــم نحــو تعّل
واجلهــد املضاعــف إلتقــان تلــك الّلغــة. تعــّد الّلغــة العربيــة إحــدى الّلغــات األكثــر انتشــارًا 
ــد مــن املناطــق األخــرى.  ــاس يف 22 بلــدًا، باإلضافــة إىل العدي يف العــامل حيــث يتحدُثهــا النّ
وهنــاك أســباب خمتلفــة أثــارت اهتــامم الــدول األخــرى جتــاه الّلغــة العربيــة وأصبحــت هــذه 
الّلغــة لفتــًة لألنظــار ألجــل األغــراض القتصاديــة والسياســية والثقافيــة وغــري ذلــك. ومــن 
جانــب آخــر تعــّد الّلغــة العربيــة لغة مقدســة عنــد املســلمن، إذ أّنا لغــة القــرآن وصالهتم و... 
ومــن ثــّم نالحــظ اإلقبــال اهلائــل مــن قبــل املتعّلمــن مــن أنحــاء العــامل عــى تعّلمهــا، ووراء 
هــذا اإلقبــال عــى تعّلمهــا دوافــع تتجــذر مــن أغــراض وأســباب خمتلفــة وهــذه األغــراض 
واألســباب تلعــب دورًا هامــًا يف تعّلمهــا. ومــن هنــا تظهــر لنــا احلاجــة املّلحــة ملعرفــة العوامــل 
ــة  ــب الوظيف ــا بحس ــد أنواعه ــة، وحتدي ــة العربي ــم الّلغ ــى تعّل ــن ع ــع املقبل ــي تدف ــرة الت املؤث

التــي تنجزهــا يف حيــاة املتعّلــم.

إّن نظريــة نظــام التحفيــز الــذايت2 لدورنيــه )2005( تتميــز بســمعة شــهرية يف جمــال تعّلــم الّلغة 
الثانيــة وتعتــر مــن أحــدث النظريــات وأكثرهــا فعاليــة لــرح العوامــل التحفيزيــة ملتعّلمــي 
الّلغــة. فلهــذا تســعى هــذه الدراســة إلــی معاجلــة أثــر الدافعيــة عــى تعّلــم الّلغــة العربيــة لــدى 
طلبــة البكالوريــوس باجلامعــات احلكوميــة يف إيــران حماولــة كشــف العوامــل املختلفــة التــي 

تؤثــر عــى تعّلــم هــذه الّلغــة وحتــاول الدراســة اإلجابــة عــن الســؤالن التالــن:

وفقــًا لنظريــة نظــام التحفيــز الــذايت مــا هــي العنــارص األكثــر ارتباطــًا بعضهــا مــع البعــض يف 
تعّلــم الّلغــة العربيــة؟
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ما هي العوامل املؤثرة يف حماولة تعّلم الّلغة العربية؟

الدراسات السابقة

ــة  ــام والّلغ ــكل ع ــة بش ــة الثاني ــم الّلغ ــة يف تعّل ــر الدافعي ــات أث ــن الدراس ــد م ــاول العدي تن
العربيــة بشــكل خــاص يف  إيــران، ســيتم ذكــر أنموذجــًا مــن الدراســات مــع املتوافقــة هــذه 

ــي: ــر وه ــة أكث الدراس

ــذايت يف جمــال ثــالث  ــز ال ــة نظــام التحفي ــايب )2009( بدراســة نظري ــد وب ــام تاجــويش، جمي ق
دول اليابــان والصــن وإيــران والتــي ختتلــف مــن حيــث الســكان والتاريــخ والقتصــاد 
ــط  ــت فق ــة3« ليس ــة الثاني ــة لّلغ ــذات املثالي ــة إىل أّن »ال ــذه الدراس ــة ه ــري نتيج ــن، وتش والّدي
ذات دللــة إحصائيــة كثــرية مــع الدافعيــة املتكاملــة4، بــل تفــر أيًضــا املزيــد مــن التبايــن يف 
ــد  ــة. واعتم ــة املتكامل ــّل الدافعي ــّل حم ــن أن حت ــايل يمك ــن، وبالت ــود« للمتعّلم ــد املقص »اجله
عبــد اهلل زاده وبــايب )1388( عــى نظريــة نظــام التحفيــزي الــذايت لدراســة دوافــع متعّلمــي 
ــة  ــة الثاني ــة أّن »ذات الّلغ ــذه الدراس ــج ه ــرت نتائ ــن. أظه ــدى اإليراني ــة ل ــة اإلنجليزي الّلغ
املثاليــة« قــد لعبــت دوًرا مهــاًم يف تعّلــم الّلغــة الثانيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، »ذات الّلغــة 
الثانيــة املفرتضــة5« هلــا النصيــب األكــر يف زيــادة قلــق لــدى املتعّلمــن. أجــرى ســعدی 
ــزي يتكــّون مــن متغــريات  ــن نمــوذج حتفي ــور وآخــرون )1396( دراســة هدفــت إىل تدوي ب
»الــّذات املفرتضــة« و»الفعاليــة الذاتيــة6« و»جتربــة التعّلــم« و»الســلوك التلقائــي7« لّلغــة 
الفارســية كّلغــة ثانيــة يف مركــز أزفــا جلامعــة اإلمــام اخلمينــي الدوليــة عــن طريــق أخــذ عينــات 
عشــوائية. أظهــرت النتائــج أّن تأثــري جتربــة التعّلــم عــى »الكفــاءة الذاتيــة8«، و»جتربــة التعّلــم« 
عــى الســلوك التحفيــزي والفعاليــة الذاتيــة عــى الســلوك التحفيــزي أمــر إجيــايب يف حــن أّن 
تأثــري »الــذات املفرتضــة «عــى »الكفــاءة الذاتيــة« ليســت بكبــرية. تناولــت كبــريي )1396( 
أثــر الدافعّيــة بالنســبة إىل تعّلــم الّلغــة العربيــة لــدى الطلبــة باجلامعــات احلكوميــة يف طهــران. 
اســتخدمت الباحثــة نظريــة »دورنيــة« يف رســالتها ووصلــت إىل أّن عنــرا ذات الّلغــة الثانيــة 
املثاليــة وجتربــة تعّلــم الّلغــة الثانيــة9 كان هلــام تأثــري يف تعّلــم الّلغــة العربّيــة لــدى طــاّلب الّلغــة 
العربيــة وآداهبــا يف اجلامعــات احلكومّيــة يف طهــران. وحــاول حقــاين )1397( التعــّرف عــى 
أســباب ازديــاد عــدد اإليرانيــن اّلذيــن يتعّلمــون الّلغــة األملانيــة. وتــّم دراســة دوافعهــم وفقــًا 
ــة  ــة األملاني ــم الّلغ ــع لتعّل ــج أّن الّداف ــر النتائ ــة. تظه ــة الّثاني ــذايت لّلغ ــز ال ــة التحفي ــى نظري ع
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ــة«  ــة املثالي ــة الّثاني ــة يف »ذات الّلغ ــورة املتمثل ــة املذك ــات النظري ــع مكّون ــرية م ــة كب ــه عالق ل
و»ذات الّلغــة الّثانيــة املفرتضــة« و»جتربــة تعّلــم الّلغــة الّثانيــة«. قــام اعطــار رشقــي واكــري 
ــز الــذايت عــى املتعّلمــن الفرنســية  ــة نظــام التحفي )1398( بدراســة العوامــل احلافــزة لنظري
ــة« ارتباطــًا  ــة املثالي ــط متغــري »ذات الّلغــة الّثاني ــه يرتب ــة أّن ــج هــذه املقال ــد نتائ ــران. تؤّك يف إي
مبــارشًا بمتغــريات »أداة املنــع« و»أداة الرتويــج« و»اجلهــد املقصــود«. كذلــك مل يكــن هنــاك 
عالقــة ذات دللــة إحصائيــة كثــرية بــن القلــق ومتغــري »ذات الّلغــة الّثانيــة املثاليــة« و»اجلهــد 
املقصــود«. ودرس نظــري وحممــدي ركعتــي )2020( أنــواع الّدوافــع لــدى متعّلمــي الّلغــة 
العربيــة بمركــز تعليــم الّلغــة العربيــة لغــري الناطقــن هبــا يف الكويــت ووضحــت النتائــج أّن 
متوســط »غيــاب الّدافعيــة10« قليــل جــدًا وبينـّـت النتائــج أّن متوســط الّدافعيــة الداخليــة لــدى 
ــون  ــن أن تك ــر م ــة أكث ــن داخلي ــز املتعّلم ــي أّن حواف ــذا يعن ــع. وه ــن مرتف ــؤلء املتعّلم ه
خارجّيــة. وعالــج نظــري وآخــرون )1400( دافعّيــة تعّلــم الّلغــة العربيــة لــدى طلبــة جامعــة 
شــرياز وذلــك وفقــًا عــى نظريــة نظــام التحفيــز الــذايت لدورنيــة ووضحــت النتائــج أّن عامــل 
الدافــع لــه أشــد عالقــة إجيابيــة بمتغــريات »أداة الرتويــج« وـــالجتاه نحــو الثقافــة واملجتمــع 
العــريب« و»الجتــاه نحــو تعّلــم الّلغــة العربيــة« و»الــذات املثاليــة« عــى التــوايل. و مــن ناحيــة 

أخــرى أظهــرت »التأثــريات األرسيــة« أكثــر ارتباطــًا ســلبيًا مــع هــذا املتغــري. 

ــة  يف  ــة الدافعي ــة  إىل أمهي ــّم إنجازهــا يف جمــال الدافعي ــي ت ــج البحــوث الســابقة الت تشــري نتائ
تعّلــم الّلغــة الثانيــة ومــن هنــا إىل الــدور الكبــري واحلاســم الــذي تلعبــه يف تعّلــم الّلغــة العربيــة 
ــة  ــًا لنظري ــة وفق ــواع الدافعي ــة، أن ــرة الدافعي ــى ظاه ــزت ع ــد رّك ــات ق ــذه الدراس ــًا، ه أيض
التقريــر الــذايت ونظريــة نظــام التحفيــز الــذايت يف تعّلــم اللغــات األجنبيــة بشــكل عــام والّلغــة 
العربيــة بشــكل خــاص. يتضــح مــن عــرض الدراســات الســابقة أّن كبــريي )1396( ونظــري 
ــًا  ــة وفق ــة الّلغــة العربي ــدى طلب ــة ل ــم الّلغــة العربي ــة تعّل ــد درســا دافعي وآخــرون )1400( ق
عــى نظريــة نظــام التحفيــزي الــذايت؛ ومــا يميــز دراســتنا عــن هاتــن دراســتن هــي أّن كبــريي 
)1396( عاجلــت ثالثــة عنــارص رئيســية مــن نظريــة نظــام التحفيــز الــذايت املتمثلــة يف )الــذات 
ــال  ــة( يف جم ــة العربي ــم الّلغ ــة تعّل ــة وجترب ــة الثاني ــة للغ ــذات املفرتض ــة، ال ــة الثاني ــة للغ املثالي
اجلامعــات احلكوميــة بطهــران  ودرس نظــري وآخــرون )1400( دافعّيــة تعّلــم الّلغــة العربيــة 
ــى  ــة ع ــذه الدراس ــدت ه ــن اعتم ــط ولك ــرياز فق ــة ش ــات يف جامع ــالب وطالب ــدى 96 ط ل
ــم الّلغــة العربيــة، عنــد 1107طلبــة مرحلــة  نظريــة نظــام التحفيــز الــذايت ملعاجلــة دافعيــة تعّل

البكالوريــوس باجلامعــات احلكوميــة يف إيــران، ضمــن ثامنيــة متغــريات هــذه النظريــة. 
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مراجعة األدب النظري

نظریة نظام التحفیز الذايت 

يف أواخــر القــرن العريــن ومــع تطــّور البحــث املعــريف والنفــي ومــع الكشــف عــن بعــض 
ــة  ــاس الداخلي ــح مــن الواضــح أّن تصــورات الن ــر، أصب ــات غاردن أوجــه القصــور يف نظري
ــطتهم.  ــع أنش ــى دواف ــري ع ــري كب ــا تأث ــع، هل ــهم واملجتم ــول أنفس ــم ح ــم ومواقفه ومعتقداهت
يف غضــون ذلــك ســعى دورنيــه وزمــالؤه إىل دمــج نظريــات غاردنــر مــع البحــوث يف 
ــات  ــض التناقض ــة بع ــد مالحظ ــة وبع ــرد الداخلي ــدات الف ــة ومعتق ــذوات املحتمل ــال ال جم
ــا  ــوس ووفًق ــز وماركــوس ونوري ــة هيجن ــة أبحــاث نظري ــج دورني ــر، عال ــات غاردن يف نظري
ألبحــاث ماركــوس ونوريــوس حــول الــذوات املحتملــة، فــإّن للفــرد عالقــة مبــارشة 
بدوافعــه. يف الواقــع تعــر الــذوات املحتملــة11 عــن معتقــدات الشــخص بــام يريــد أن يكــون 
ــذات  ــوايل(. وال ــى الت ــتقبلية12 ع ــذات املس ــة وال ــذات املثالي ــتقبل )أي ال ــيكون يف املس أو س
ــراف  ــد واألع ــاء والتقالي ــري األرسة واألصدق ــت تأث ــه حت ــام ب ــب القي ــا جي ــي م ــة تعن املفرتض

.(Rocher-Hahlin, 2014: 23-24( الجتامعيــة 

ــت  ــة، وكان ــة الواعي ــات املعرفي ــامم بالعملي ــم ّالهت ــس، ت ــم النف ــة يف عل ــورة املعرفي ــع الث وم
ــرد  ــا الف ــي يدركه ــم الت ــة والقّي ــاءة الذاتي ــدات الكف ــات، ومعتق ــداف والتوقع ــل األه عوام
قــد ُعرفــت بمثابــة العوامــل التــي تشــّكل الســلوك، نشــأت أهــم النظريــات التحفيزيــة مــن 
ــدور األســايس  ــاه إىل ال ــة النتب ــز املعرفي ــات التحفي ــارت نظري ــة. أث نفــس األســاليب املعرفي
الفــرد  عمــل  تشــكيل  يف  واملعتقــدات  املعلومــات  معاجلــة  وآليــات  العقليــة  لألســاليب 
ــكل  ــي بش ــل الداخ ــذا العام ــر ه ــا، ويتأث ــدًرا داخلًي ــة مص ــر الدافعي ــك تعت ــلوكه. ولذل وس
ــة  ــات العقلي ــر دور الوســيط للعملي ــع، يعت ــة. يف الواق ــة والجتامعي طبيعــي بالعوامــل البيئي
ــن  ــاًل ع ــن، فض ــن املاضي ــز. ويف العقدي ــة للتحفي ــاليب املعرفي ــم األس ــيوًعا يف معظ ــر ش أكث
أمهيــة البعــد املعــريف يف جــذب انتبــاه علــامء النفــس متثــل العواطــف يف علــم النفــس التحفيــزي 

.(Dörnyei & Ushioda, 24:2011( دورًا رئيســيًا يف هــذا املجــال

أّدت هــذه البحــوث إىل هــذه النتيجــة؛ إذا كانــت ذات املثاليــة عنــد املتعّلــم تتضّمــن تعّلــم لغــة 
ــة وإتقانــا )بمعنــى أن الشــخص الــذي هــو حيــب أن يكــون، يتحــدث تلــك الّلغــة(،  أجنبي
ــذه  ــج ه ــى مزي ــاًء ع ــف وبن ــل تكي ــاه ومي ــه اجت ــر، لدي ــري جاردن ــخص يف تعب ــذا الش ــإّن ه ف

ــم الّلغــة الثانيــة. النظريــات قــّدم دورنيــة نظريتــه لدافعيــة تعّل
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نظريــة دورنيــة تســمی بـــ »نظريــة نظــام التحفيــز الــّذايت فــی تعّلــم الّلغــة الّثانيــة« هــذا جمــال 
جديــد مثــري لالهتــامم يف علــم النفــس التحفيــزي، وهــو يستكشــف الطــرق اّلتــي يمكــن مــن 
ــم  ــن التنظي ــهم. يتضّم ــز أنفس ــبة لتحفي ــارات املناس ــة وامله ــن باملعرف ــد املتعّلم ــا تزوي خالهل
الّذاتــی الّتحفيــزي مهــارات اإلدارة الذاتيــة اّلتــي تســاعد علــی التغلــب علــی املشــتتات 
 (Dornyei, البيئيــة والحتياجــات أو احلــالت العاطفيــة أو اجلســدية املتنافســة أو املشــتتة

 .2011: 75(

الّتحفيــز الــّذايّت ناجــم عــن الحتياجــات النّفســية والفضــول واجلهــود الفطريــة للنمــّو بشــكل 
عفــوي. عندمــا يتــّم حتفيــز األفــراد داخليــًا يــّرون مــن أجــل الرغبــة والشــعور ذات التحّدي 
النّاجتــة عــن نشــاط حمــدد وبســبب اســتمتاعهم مــن النّشــاط، يتــّم إبــراز هــذا الّتــرف عفويــًا 
ــل  ــن أج ــة م ــع الفطري ــی الّدواف ــز الّذات ــر الّتحفي ــع يوف ــة. يف الواق ــة خارجي ــبب دافعّي ل بس
ــز  ــدرات. الّتحفي ــارات والق ــة امله ــود لرتبي ــاری اجله ــذل قص ــال وب ــات واألمي ــة الرغب متابع
الــّذايت حافــز طبيعــي يوّضحــه احتياجــات األفــراد واجلــدارة واحلكــم الــّذايت بشــكل عفــوي. 
يمكــن الســتفادة مــن الّدوافــع اخلارجّيــة مــن أجــل مســاعدة الّدوافــع الذاتيــة اّلتــي كانــت 
موجــودة يف الّشــخص مــن قبــل. إذن تعزيــز الّتحفيــز الّذاتــی أمــر مهــّم ألّنــه يعطــي مصالــح 
 Ibid:( .ــة ــة العقلّي ــوم والّصح ــداع وإدراك املفه ــتقامة واإلب ــا الس ــخص ومنه ــرية للش كث

.)75-76

ــم موضوعــات دراســية أخــرى  ــة عــن تعّل ــم لغــة أجنبي ــه خيتلــف تعّل ــة وزمالئ ــا لدورني وفًق
ــة  ــة اللغوي ــة؛ لكــن املعرف ــة البحت ــم جمموعــة مــن القواعــد والرمــوز التواصلي ويتجــاوز تعّل
هــي جــزء مــن الشــخصية )جوهــر شــخصية الفــرد( اّلــذي يضّمــن أكثــر مــن أنشــطته العقلية، 

 .)Dornyei & Kubanyiova, 2014:11(إنــا تشــكل جــزًءا مهــاًم مــن هويتــه

نظرية دورنيه تتكّون من ثالثة عنارص رئيسية: 

ــة للنفــس ويتضّمــن هــذا  ــة هــي الّصــورة الّداخلّي ــا املثالّي ــة: األن ــة املثالي 1-ذات الّلغــة الّثاني
ــرء أن  ــد امل ــام يري ــل ك ــتقبل أفض ــق مس ــى حتقي ــن ع ــاعد املتعّلم ــي تس ــع الت ــل الدواف العام
ــة بســهولة يف املســتقبل.  ــم بالعربي ــادرًا عــى أن يتكّل ــرء أن يكــون ق ــاًل يتصــّور امل يصبــح. مث

2 -ذات الّلغــة الّثانيــة املفرتضــة: اخلصائــص اّلتــي جيــب أن يمتلكهــا املتعّلــم مــن أجــل جتنــب 
نتائــج التعّلــم الســلبّية، مثــالً هــو يشــعر بالّضغــط مــن جانــب األســاتذة أو مــن جانــب والديــه 
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لكــي ينجــَح يف المتحانــات أو شــخص خيــاف مــن النتائــج الســلبّية لعــدم احلضــور الفّعــال 
يف الّصــف. 

ــة أو  ــة اإلجيابّي ــم، الّتجرب ــة وظــروف التعّل ــة: هــذه مرتبطــة ببيئ ــم الّلغــة الّثاني ــة تعّل 3- جترب
التجربــة الّســلبّية مــن تعّلــم الّلغــة الّثانيــة تســتطيع أن تؤثــَر علــی مســتوی دافعّيــة الّشــخص 

(Dornyei, 2011: 75(. ــة ــك الّلغ ــم تل ــبة لتعّل بالنّس

ميزات ومعايري الّدافعّية عند دورنية

تعتر الّدوافع عملية معّقدة، وذلك لألسباب التالية: 
أ ليمكن رؤية الّدوافع للعمل بل يمكن استنباطه استنباطًا.	.
أ لإلنسان حاجات أو توقعات متعددة تتغرّي باستمرار وقد تتضارب معًا.	.
أ يشبع األفراد حاجاهتم بطرق خمتلفة ممّا يزيد العملّية تعقيدًا.	.
أ إّن إشــباع حاجــة إنســان مــا، قــد تــؤدي بــه إلــی ازديــاد يف قــّوة تلــك احلاجــة وليــس 	.

إلــی إطفائهــا.
أ إن الّســلوك اهلــادف ليشــبع يف مجيــع األحــوال حاجــات اإلنســان؛ فكثــريًا مــا 	.

ــباعي  ــلوك اإلش ــري الّس ــر غ ــلوك آخ ــدوث س ــی ح ــؤّدي إل ــا ي ــات ممّ ــولت وعقب ــدث حت حت
للحاجــات.

أ مــن النّــادر أن نجــَد دوافــع وحاجــات منفصلــة؛ بــل كثــريًا مــا تكــون جمموعــة 	.
.)Ibid: 125( ودوافــع  حاجــات 

الطریقة

ــي-  ــج الوصف ــا املنه ــحي. أّم ــج املس ــي واملنه ــي- التحلي ــج الوصف ــة املنه ــت الدراس انتهج
ــة ودقيقــة عــن ظاهــرة  ــذي يرتكــز عــى معلومــات كافي ــل ال ــي فيعتمــد علــی التحلي التحلي
ــول  ــل احلص ــن أج ــك م ــة وذل ــة معلوم ــرتات زمني ــرتة أو ف ــالل ف ــن خ ــدد م ــوع حم أو موض
ــة  ــات الفعلي ــع املعطي ــجم م ــام ينس ــة وب ــة موضوعي ــريها بطريق ــّم تفس ــة ت ــج عملي ــى نتائ ع
للظاهــرة )ذوقــان وآخــرون، 1982: 187(. فلهــذا تــّم مجــع املعلومــات عــن نظريــة نظــام 
التحفيــز الــذايت وكذلــک املعلومــات املرتبطــة بــاألدب الرّتبــوّي ذات العالقــة بمجــال تثــري 
ــج  ــذا املنه ــى ه ــد ع ــك اعتم ــة وكذل ــدى الطلب ــة ل ــة الثاني ــم الّلغ ــى تعّل ــة ع ــر الدافعي عن
للتحليــل النهائــي للبيانــات. أّمــا املنهــج املســحي فهــو حماولــة منظمــة جلمــع البيانــات وحتليــل 
وتفســري وتقريــر الوضــع الراهــن ملوضــوع مــا يف بيئــة حمــددة ووقــت معــن )عــوض صابــر 
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وخفاجــة،2002: 89(. وبنــاء عــى هــذا املنهــج تــّم مجــع البيانــات وتبويبهــا ومــن ثــّم حتليلهــا 

ــم وطبيعــة املوضــوع. ــي تالئ ــة املناســبة الت بمســاعدة األســاليب اإلحصائي

جمتمع وعّینة الدراسة

يتكــّون املجتمــع املســتهدف مــن مجيــع داريس الّلغــة العربيــة وآداهبــا يف مرحلــة البكالوريــوس 
 )2017-2020(  1396-1399 ســنوات  خــالل  احلكوميــة  اجلامعــات  دخلــوا  اّلذيــن 
الــدرايس  العــام  مــن  أرديبهشــت  حتــى  هبمــن  شــهر  يف  الدراســة  أجريــت  إيــران.  يف 
https://www.smartsurvey.( املوقــع  عــر  1400/1399وأرســلت الســتبانة 
co.uk) إىل مجيــع أقســام الّلغــة العربيــة وآداهبــا باجلامعــات احلكوميــة يف إيــران. بلــغ عــدد 
ــًة يف وقــت الدراســة. واعتمــد  ــًا وطالب ــة البكالوريــوس 3842 طالب جمتمــع البحــث أي طلب
البحــث عــى أســلوب العينــة املالئمــة لســحب العينــة مــن جمتمــع الدراســة )دلور، 1396: 
98(. .بنــاًء عــى صيغــة كوكــران مــع معامــل اخلطــأ 5٪ ، كان مــن الــروري فحــص 
342 شــخًصا، ولكــن مــن أجــل تقليــل معامــل اخلطــأ بأقــل مــن 3٪  لقــد أجرينــا الدراســة 
باســتخدام عينــة إحصائيــة مــن 1107 طــالب وطالبــات عمرهــم بــن 18 حتــى 26 ســنة، 

ــة الدراســة. ــا عين ــّن لن ــم )1( يب ــداول رق ــة. اجل ــة مــن املوثوقي ــع بدرجــة عالي ــي تتمّت والت

اجلدول رقم )1(: توزیع أفراد عینة الدراسة حسب اجلامعات وسنة الدراسة

اجلامعة

األوىل

سنة الدراسة يف اجلامعة

املجموعالتكرارالرابعةالثالثةالثانية

991322جامعة أراك1
61671847جامعة أصفهان2
1910111151جامعة ايالم3
جامعة برديس 4

10177741فارايب طهران

16115537جامعة بوشهر5
13143232جامعة بوعي سينا6
7185636جامعة جيالن7
جامعة حكيم 8

61310332سبزواري

2110101455جامعة خوارزمي9
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جامعة الدويل 10
998531لإلمام اخلميني

7105729جامعة رازي11
3137629جامعة زابل12
1981129جامعة زاهدان13
3871331جامعة الزهراء14
7711530جامعة سمنان15
196161454جامعة شهيد باهنر16
3114525جامعة شهيد هبشتي17
جامعة شهيد 18

17135338چمران

10140630جامعة شهيد مدين19
61615946جامعة شرياز20
92382666جامعة طهران21
جامعة العالمة 22

141231039الطباطبائي

6451530جامعة فردويس23
1169733جامعة قم24
1815630جامعة كاشان25
992525جامعة كردستان26
13165438جامعة لرستان27
12118435جامعة مازندران28
71191037جامعة حمقق أردبيي29
121881250جامعة يزد30

2863522172511107املجموع

أداة الدراسة وثباهتا

ــع  ــويش )2010( جلم ــة وتاج ــا دورني ــي صمّمه ــتبانة الت ــي الس ــة فه ــذه الّدراس ــا أداة ه أّم
ــة  ــم الّلغ ــم تعّل ــا لتقيي ــّم تصميمه ــتبانة ت ــذه الس ــر أّن ه ــر بالّذك ــة. واجلدي ــات الالزم املعطي
اإلنجليزيــة يف اليابــان والصــن وإيــران، لكــن اســتخدمت النســخة اإليرانيــة مــن هــذه 
ــًا  ــريات الالزمــة وفق ــة وذلــك بعــد إجــراء التغي ــم الّلغــة العربي ــة تعّل ــم دافعي الســتبانة لتقيي
للغــة العربيــة، وتتكــّون هــذه الســتبانة مــن ثالثــة أجــزاء. يتضّمــن اجلــزء األّول 53 ســؤالً 
متمثــاًل يف اجلمــالت اخلريــة ومســتوياهتا املتدرجــة تكــون بشــكل )أعــارض بشــّدة وأعــارض 
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وأعــارض قليــاًل وأوافــق قليــاًل وأوافــق وأوافــق بشــّدة(، ولالجتنــاب مــن ملــل الطلبــة، ذكــر 
يف اجلــزء الثــاين  23 ســؤالً بشــكل اســتفهامي ولإلجابــة عــن هــذه األســئلة اســتخدمت ســتة 
مســتويات متّدرجــة بشــكل )ل عــى اإلطــالق وليــس كثــريًا  ولبــأس  وقليــل  وكثــري إىل حــّد 
مــا  وكثــري جــدًا( عــى التــوايل، أّمــا اجلــزء الثالــث فيشــمل عــى  معلومــات خلفيــة للمشــاركن 
بــام يف ذلــك، اجلنــس والعمــر واجلنســية ومــّدة اإلقامــة يف الــدول العربيــة ومــدى إتقــان الّلغــة 

 (Dornyei &Taguchi, 2010: 112 ( . ...العربيــة و

اجلدول رقم )2( ثبات عنارص االستبانة قبل وبعد حذف بعض العنارص

ــا  ــي أوضحه ــن الت ــة للتباي ــب املئوي ــاخ( وVar = النس ــاي كرونب ــدول )2( 𝛼= )ألف يف اجل
ــكل عامــل. ــة ل ــارص املقابل ــن العن ــى مــن املشــاركة ب ــي، و Min = احلــد األدن العامــل املعن

كــام نالحــظ يف اجلــدول )2(، قــد عاجلــت الدراســة احلاليــة 8 عوامــل مــن14 عامــاًل مذكــورة 
يف النســخة الفارســية مــن اســتبانة دورنيــة وتــّم ســحب العوامــل األخــرى وذلــك مــن أجــل 
ــة  ــن املالحظ ــدول يمك ــذا اجل ــر يف ه ــان النظ ــد إمع ــة. وعن ــن النمذج ــد وحتس ــل التعقي تقلي
ــن  ــد م ــتوى جي ــع بمس ــا تتمّت ــارص تقريًب ــع العن ــاخ، مجي ــا كرونب ــار ألف ــا ملعي ــه وفًق ــم أّن رغ
الصالحيــة، لكــن لــو أردنــا إجــراء حتليــالت بنــاًء عــى مجيــع العنــارص املقابلــة لــكّل عامــل، 
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ــة للتبايــن املوضحــة بواســطة معظــم العوامــل غــري مناســبة وكثــرية. لكانــت النســبة املئوي

وإضافــة إىل ذلــك، يف مثــل هــذه احلــالت، ليتمّتــع بعــض العنــارص املقابلــة لــكّل عامــل مــن 
ــة  ــارص املقابل ــض العن ــة بع ــررت إزال ــك، ق ــرتكة. لذل ــم املش ــن القواس ــب م ــتوى املناس املس
ــامد  ــّم اعت ــكّل عامــل )ويت ــة ل ــارص املقابل ــة ل تتعــارض مــع صــدق العن ــكّل عامــل بطريق ل
كّل عامــل بنــاًء عــى عنــارصه( يعنــي أّنــه خــالل حتليــل عامــل التأكيــد، يمكــن أن يغطــي كّل 
عامــل مــا ل يقــل عــن 50٪ مــن التغيــريات يف البنــود املقابلــة، باإلضافــة إىل أّن احلصــة املقابلــة 

مــع عنــارص كل عامــل أكثــر مــن ٪40.

ــة  ــد النمذج ــل تعقي ــو تقلي ــارص وه ــة العن ــر إلزال ــبب آخ ــاک س ــارة إىل أّن هن ــدر اإلش وجت
املناســبة واكتشــاف العالقــات اهليكليــة بــن العوامــل. واجلديــر بالذكــر أيًضــا أّن عامــل 
ــات  ــري »الهتامم ــن عن ــف م ــد تأّل ــة« ق ــة العربي ــع الّلغ ــة وجمتم ــاه الثقاف ــات جت »الجتاه
الثقافيــة« و»الجتــاه نحــو جمتمــع الّلغــة العربيــة«. ولذلــك قــد ســمى دورنيــة العامــل الرابــع 
وهــو متشــكل مــن6 عنــارص »تشــجيع الوالديــن« ألّن غالبيــة األســئلة تشــري إىل النظــرة 
ــط،  ــام11 و19 و35 فق ــتخدام األرق ــّم اس ــة يت ــذه الدراس ــه يف ه ــام أّن ــألرسة. وب ــة ل اإلجيابي
والتــي تشــري إىل توقعــات وتطلعــات أولئــك املحيطــن باملتعّلمــن. فبنــاء عــى دراســة 

ــة. ــريات األرسي ــل إىل التأث ــذا العام ــم ه ــري اس ــد تغ ــايب )2010( ق ــد وب ــويش وجمي تاج

وللتحقــق مــن ثبــات الســتبانة اســتخدمت معامــل ألفــا كرونبــاخ حلســاب معامــل التســاق 
ــض  ــذف بع ــالت وح ــل التعدي ــن: األّول قب ــل يف اخلطوت ــذا العم ــا هب ــد قمن ــي، وق الداخ
ــا  ــول عليه ــّم احلص ــي ت ــة الت ــا املوثوقي ــريات. أّم ــض املتغ ــذف بع ــد ح ــاين بع ــارص والث العن
لــكّل عامــل  قبــل حــذف بعــض العنــارص فهــي كــام يــي: اجلهــد املقصــود13 )88.0(، ذات 
ــة14  ــريات األرسي ــة )85.0(، التأث ــة املفرتض ــة الثاني ــة )86.0(، ذات الّلغ ــة املثالي ــة الثاني الّلغ
ــة  ــة العربي ــم الّلغ ــاه تعّل ــات جت ــع )84.0(، الجتاه ــج )77.0(، أداة املن )65.0(، أداة الرتوي
ــع  ــذي يتمّت ــات اّل ــة )83.0(.والثب ــة وجمتمــع الّلغــة العربي )87.0(، الجتاهــات نحــو الثقاف
بــه الســتبيان  بعــد حــذف  بعــض العنــارص كــام يــي: اجلهــد املقصــود )88. 0(، ذات الّلغــة 
الثانيــة املثاليــة )84.0(، ذات الّلغــة الثانيــة املفرتضــة )81.0(، التأثــريات األرسيــة )72.0(، 
ــة )72.0(،  ــة العربي ــم الّلغ ــاه تعّل ــات جت ــع )62.0(، الجتاه ــج )75.0(، أداة املن أداة الرتوي
الجتاهــات نحــو الثقافــة وجمتمــع الّلغــة العربيــة )72.0(. وقــد بلــغ ثبــات الــكّل قبــل 
ــي  ــريات )93٪( والت ــض املتغ ــذف بع ــد ح ــكّل بع ــات ال ــغ ثب ــد بل ــالت )95٪( وق التعدي
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تعتــر كمّيــة كبــرية وعاليــة، إذن، يمكــن القــول أّن هــذه الســتبانة تتمّتــع بثبــات جيــدًا جــدًا.

عرض النتائج

اإلجابــة عــن الســؤال األّول: لإلجابــة عــن الســؤال األّول أي: »وفقــًا لنظريــة نظــام التحفيــز 
الــذايت مــا هــي العنــارص األكثــر ارتباطــًا بعضهــا مــع البعــض؟« تــّم تصميــم جــدول معامــل 
ارتبــاط بريســون لســتجابات عينــة الدراســة مــن متعّلمــي الّلغــة العربيــة وآداهبــا يف مرحلــة 
البكالوريــوس بإيــران عــى ثامنيــة عوامــل مــن أربعــة عــر عامــاًل مذكــورًا يف النســخة 

ــه وتاجــويش )2010(. الفارســية مــن اســتبانة دورني

 يوّضــح اجلــدول  )3( مــدى تواجــد الرتبــاط اإلجيــايب بــن العوامــل الثامنيــة. يوجــد بعــض 
النقــاط األساســية املتعلقــة بمعامــالت الرتبــاط وأقــّل مــا جيــب نعرفــه: إّن معامــل ارتبــاط 
بريســون هــو رقــم يقــع بــن 1- و 1+ ويشــري ذلــك إىل مــدى ارتبــاط متغــريان ويعتــر معامــل 
ارتبــاط بريســون مناســبًا فقــط للمتغــريات الكمّيــة وبالنســبة للمتغــريات الرتتيبيــة تســتخدم 
معامــل ارتبــاط اســبريمن. يشــري الرتبــاط 1- والقريــب منــه إىل أّن املتغرييــن يرتبطــان 
ــة عــى  ــن ليــس هلــام  أي عالق ــي أّن متغريي ــاط الصفــر)0( يعن ــًا، والرتب ارتباطــًا ســلبيًا متام
الطــالق لكــن مــن 5٪ حتــى القريــب مــن الصفــر)0(  يعنــي أّن املتغرييــن يرتبطــان ارتباطــًا 
ضعيفــًا. معامــل الرتبــاط 1 والقريــب منــه يعنــي أّن متغرييــن يرتبطــان ارتباطــًا إجيابيــًا ويؤثــر 

بعضهــام عــى البعــض بشــكل اإلجيــايب.

اجلدول رقم )3( مصفوفة بريسون لتعینی معامل االرتباط بنی العوامل
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خيرنــا اجلــدول )3( أّن عامــل »اجلهــد املقصــود« هــو العنــر الرئيــس الــذي تتمحــور حولــه 
املتغــريات األخــرى، وهــذا العامــل يشــري إىل مقــدار جهــود املتعّلمــن املقصــودة نحــو تعّلــم 
الّلغــة العربيــة )Taguchi, Magid & Papi, 2009: 74( وعنــارص هــذا املتغــري يف 
الســتبانة الفارســية هــي: األرقــام )8و 16 و24 و32 و50( ويمكــن أن نســتنتج أّن عوامــل 
الجتاهــات جتــاه تعّلــم الّلغــة العربيــة )722.( وذات الّلغــة الثانيــة املثاليــة )719.( وأداة 
الرتويــج ).678( والجتاهــات نحــو الثقافــة وجمتمــع الّلغــة العربيــة )522.( هــي أكثــر 
ارتباطــًا إجيابيــًا مــع عامــل اجلهــد املقصود عــى التــوايل وبالتايل إّن عنــري أداة املنــع ).266( 

وذات الّلغــة الثانيــة املفرتضــة 395).( لدهيــام أقــل إرتباطــًا إجيابيــًا مــع اجلهــد املقصــود.

ــرة  ــل املؤث ــي العوام ــا ه ــى )م ــص ع ــذي ين ــاين ال ــؤال الث ــن الس ــة ع الســؤال الثــاين: ولإلجاب
ــم الّلغــة العربيــة؟( تــّم تصميــم نمذجــة املعادلــة اهليكليــة بمســاعدة برنامــج  يف حماولــة تعّل
)AMOS( واهلــدف األســاس مــن تصميــم النــامذج اهليكليــة هــو قيــاس املتغــريات اخلفيــة 
التــي ل يمكــن مالحظتهــا وقياســها بشــكل مبــارش ويتــّم تفســريها مــن املتغــريات األخــرى 
التــي يتــّم قياســها مبــارشة. مــن خــالل النمذجــة، يمكــن املالحظةكيــف تؤثــر هــذه املتغــريات 

.(Ibid: 76( بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش عــى املتغــريات األخــرى

كــام يّتضــح مــن النمذجــة اهليكليــة التاليــة فــإن الغــرض الرئيــس مــن هــذا البحــث هــو دراســة 
عنــر »اجلهــد املقصــود« ومــدى تأثــري العوامــل األخــرى عليــه. يمكــن أن تتفاعــل العوامــل 
ــن  ــراف ضم ــددة األط ــًا متع ــة وأحيان ــب، ثنائي ــة اجلان ــارش، أحادي ــري مب ــارش وغ ــكل مب بش
إطــار شــامل. وفي هــذه الدراســة، تلقــى عامــل اجلهــد املقصــود التأثــري األكثــر إجيابيــة ) 
88٪( بشــكل مبــارش مــن متغــري »ذات الّلغــة الثانيــة املثاليــة«، وقــد اخّتــذ التأثــري األكثــر ســلبية 
)38-٪(  بشــكل مبــارش مــن عامــل »الجتاهــات جتــاه الثقافــة وجمتمــع الّلغــة العربيــة« وقــد 

أثــرت العوامــل اخلمســة األخــرى بشــكل غــري مبــارش عــى هــذا العامــل.

ويالحــظ يف هــذه النمذجــة أّن تفاعــل العوامــل هلــا حضــور إجيــايب يف غالبيــة األحــوال إّل أّن 
عنــر »الــذات املفرتضــة لّلغــة الثانيــة« تأثــر تأثــرًا ســلبيًا بعنــر »اإلجتاهــات جتــاه الثقافــة 
وجمتمــع الّلغــة العربيــة« ومــن ثــّم  لــه تأثــري ســلبي عــى عنــر »اجلهــد املقصــود« وكذلــك 

متغــري »أداة املنــع« لــه أثــر ســلبي )15-٪( عــى متغــري »الــذات املثاليــة لّلغــة الثانيــة«.

 .P <0.05 كانت مجيع معامالت هذه النمذجة ذات دللة إحصائية كثرية عند مستوى
وكذلك أّدى اختبار مربع كاي إىل النتائج التالية:
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تعــد نســبة مربــع كاي بالنســبة لدرجــات احلريــة )χ ^ 2 / DF) مــؤرًشا جيــًدا. وقــد أوىص 
البعــض هبــذا املــؤرش كمقيــاس ملالءمــة جيــدة. وفًقــا لـــ كارمينــز ومكلــور )1981( وويتــون 
ــإّن النمذجــة مناســبة  وآخــرون )1977(، إذا كانــت قيمــة هــذا املــؤرش يف حــدود 1 إىل 3، ف
ــّدل عــى مالءمــة النمذجــة، وجتــدر  ــا 2.97، ممــا ي ــار لنموذجن ــا. كانــت قيمــة هــذا املعي متاًم
ــزال ُيقــال إّن النمذجــة هلــا  ــه إذا كانــت قيمــة هــذا املــؤرش أقــل مــن 5، فــال ي اإلشــارة إىل أّن
توافــق منطقــي )مــارش وهوســوار، 1985(. باإلضافــة إىل هــذه النتيجــة، يتــّم إعطــاء املعايــري 

األربعــة األخــرى التاليــة جلــودة املالءمــة:

ــن  ــري يمك ــذه املعاي ــى ه ــاًء ع ــايل بن ــة، وبالت ــة النمذج ــة صح ــري األربع ــد املعاي ــك، تؤّك لذل
القــول أّن هــذه النمذجــة مســتقرة ويمكــن أن يكــون مصــدر التفاســري التاليــة. لذلــك، وفقــًا 

ــات الســبب والنتيجــة للنمــوذج. ــا بتفســري املعامــالت وعالق ــري، قمن هلــذه املعاي

عنــر التأثــريات األرسيــة يشــري إىل حــرص اآلبــاء واألّمهــات عــى أن يتّمكــن أبنائهــم مــن 
الّلغــة الثانيــة التــي تســيطر عــى جمــالت مهمــة يف حياتنــا اليوميــة يف رأهيــم. وكذلــك يشــري 
ــی  ــتقطاب رض ــل اس ــن أج ــك م ــة وذل ــة الثاني ــم الّلغ ــة لتعّل ــة الطلب ــعي وحماول ــدى س إىل م
األصدقــاء واألقــارب أمــاًل بــأن يقــوم هــؤلء بتحســن معاملتهــم. وعنــر الــذات املفرتضــة 
لّلغــة الثانيــة يــّدل عــى الســامت واخلصائــص التــي يعتقــد املــرء أّنــه جيــب أن يتمّتــع هبــا. أي 
التصــّورات املثاليــة التــي يعتقــد املــرء أن اآلخريــن يتوقعونــا منــه. عــى ســبيل املثــال ســئل 
املتعّلــم: إىل أي مــدى يتعّلــم الّلغــة العربيــة حتــي ل يشــعر اآلخريــن بخيبــة األمــل فيــه، وإىل 
أي مــدى تعّلمــه لّلغــة العربيــة يكــون مــن أجــل توقعــات وتفّكــرات واحــرتام اآلخريــن إّيــاه 

و... .

وفقــًا للنتائــج املبينــة يف الشــكل )1( مقــدار التأثــري القيــايس املبــارش ملتغــري »التأثــريات 
ــول أّن  ــن الق ــاوي 69٪، إذن يمك ــة يس ــة الثاني ــة لّلغ ــذات املفرتض ــري ال ــى متغ ــة« ع األرسي
ملتغــري التأثــريات األرسيــة أثــر مبــارش وذات دللــة إحصائيــة كثــرية عــى عنــر ذات الّلغــة 
ــام زادت توقعــات  ــه كّل ــم الّلغــة العربيــة. وهــذه النتيجــة تشــري إىل أّن ــة املفرتضــة يف تعّل الثاني
ــه. ــذي يتحمل ــط ال ــيته وازداد الضغ ــم، زادت حساس ــن باملتعّل ــك املحيط ــّورات أولئ وتص
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عنــر »الجتاهــات جتــاه الثقافــة وجمتمــع الّلغــة الثانيــة« أحــد العنــارص الثامنيــة التــي قــد متـّـت 
دراســتها يف هــذا البحــث لتعّلــم الّلغــة العربيــة، ويف أمهيــة هــذا العنــر نســتطيع القــول أّن 
التفاعــل مــع الناطقــن بالّلغــة ل يعتمــد فقــط عــى إتقـــان مهــارات الّلغــة، بــل يعتمــد أيضــًا 
عــى فهــم ثقافـــة أهــل الّلغة وعاداتـــها وآمالـــها وتطلعاتـــها أيضــًا. وإّن فهــم الّلغــة الثانية فقط 
ل يعــن عــى فهــم حـــياة متحدثيهــا وواقعهــم، لـــذا فالهتــامم بالثقافــة يف برنامــج تعّلــم الّلغــة 

يــؤّدي إىل فائـــدة عظيمــة ونتيجــة فّعالــة يف عمليــة التصـــال بالّلغــة.

وعنــد متابعــة األمــر يف الشــكل )1( نجــد أّن مقــدار التأثــري املبــارش ملتغــري »ذات الّلغــة الثانيــة 
ــاوي 14-٪   ــة« يس ــة  الثاني ــع الّلغ ــة وجمتم ــاه الثقاف ــات جت ــري »الجتاه ــى متغ ــة« ع املفرتض
ــري ســلبي )38-٪(  عــى متغــري »اجلهــد املقصــود« أيضــًا، وهــذا يشــري إىل  ــه تأث ــّم ل ومــن ث
أّنــه ل يوجــد أي عالقــة ذات دللــة إحصائيــة بــن متغــريات »الــذات املفرتضــة لّلغــة الثانيــة« 
و»الجتاهــات جتــاه الثقافــة وجمتمــع الّلغــة الثانيــة« و»اجلهــد املقصــود« وبعبــارة أخــرى ليــس 
لتطلعــات وآمــال اآلخريــن أي تأثــري عــى هذيــن العنريــن، ومتعّلمــي الّلغــة العربيــة اّلذيــن 
ــة  ــو الثقاف ــايب نح ــاه اإلجي ــون إىل الجت ــة« ل حيتاج ــة الثاني ــة لّلغ ــذات املفرتض ــون »بال يتمّتع
وجمتمــع الّلغــة العربيــة ول يبذلــون أي جهــد يف هــذا الســبيل بــل يســعون فــی حتقــق رغبــات 

اآلخريــن فقــط.

أّمــا إذا اتبعنــا املســار مــن اجلانــب األيمــن مــن النمذجــة نحــو »اجلهــد املقصــود« فإننــا نواجــه 
ــة«. أداة  ــة املثالي ــة عوامــل رئيســة هــي »أداة املنــع« و»أداة الرتويــج« و»ذات الّلغــة الثاني ثالث
ــا  ــا واجتيازه ــام هب ــوى القي ــم س ــام املتعّل ــار أم ــي ل خي ــام الت ــن امله ــة م ــي جمموع ــع ه املن
ــار  ــاز الختب ــا لجتي ــة وتعّلمه ــة العربي ــة الّلغ ــل دراس ــس مث ــه الرئي ــق هدف ــل حتقي ــن أج م
)Taguchi, Magid & Papi, 2009: 75( وعنــارص هــذا العامــل يف الســتبيان هــي 
األرقــام )13 و36 و42 و48( تــّم ختصيــص هــذه العنــارص لتقييــم مــدى دافعيــة تعّلــم املتعّلــم 
نتيجــة لقضايــا مثــل اجتيــاز الــدورة بغيــة التخــرج واجتيــاز اختبــارات الكتفــاء، واحلصــول 

عــى درجــة جيــدة وعــدم الشــعور باخلجــل.

كــام يبــن الشــكل )1(، يتمّتــع متغــري »أداة املنــع« بعالقتــن أحاديــة الجتــاه يف هــذه النمذجــة. 
ــري  ــا تأث ــي هل ــة«، والت ــة الثاني ــة لّلغ ــذات املفرتض ــري »ال ــع متغ ــاه م ــة الجت ــة أحادي أّول عالق
إجيــايب بنســبة 28٪ عــى هــذا املتغــري، رغــم أّن هــذه النســبة قليلــة نوعــًا مــا، لكنّهــا تــّدل عــى 
ــن  ــب اآلخري ــن جان ــط م ــد الضغ ــات يزي ــز واللتزام ــم باحلواج ــامم املتعّل ــام زاد اهت ــه كّل أّن
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وثــاين عالقــة أحاديــة الجتــاه مــع متغــري »الــذات املثاليــة لّلغــة الثانيــة« والــذي لــه تأثــري ســلبي 
بنســبة 15-٪، ممّــا يشــري  إىل أّن العقبــات واللتزامــات ليــس هلــا تأثــري عــى متغــري »الــذات 
ــس  ــرى لي ــارة أخ ــة، وبعب ــة إحصائي ــة ذات دلل ــام أي عالق ــس هل ــة« ولي ــة الثاني ــة لّلغ املثالي

لضغــط والتوقعــات اآلخريــن أي عالقــة مــع األنــا املثــايل.

ــع«  ــري »أداة املن ــن متغ ــاط ب ــن والرتب ــن التضام ــر م ــوع اآلخ ــاك الن ــك، هن ــن ذل ــاًل ع فض
ومتغــريي »التأثــريات األرسيــة« و»أداة الرتويــج« يســمى العالقــة الثنائيــة؛ أي يتأثــر بعضهــام 
عــى البعــض وبارتفــاع الواحــد يرتفــع التــايل أيضــًا. يبلــغ التضامــن الثنائــي بــن عامــي »أداة 
املنــع« و»التأثــريات األرسيــة« بمقــدار 62٪ إجيابيــًا وهــذه النتيجــة تــّدل عــى أّنــه مــع زيــادة 
ــة احلواجــز واللتزامــات،  ــزداد أمهي ــن وتوقعــات مــن حوهلــم، ت ضغــط أو تشــجيع الوالدي
ــن.  ــات اآلخري ــالت وتوقع ــزداد تّدخ ــات، ت ــز واللتزام ــة احلواج ــادة أمهي ــع زي ــك م وكذل
مــن ناحيــة أخــرى، هنــاك عالقــة إجيابيــة وذات اجتــاه ثنائــی بــن متغــريي »أداة املنــع« و»أداة 
الرتويــج« وقيمتهــا تســاوي 62٪. أّمــا أداة الرتويــج فهــي قيــاس تنظيــم األهــداف الشــخصية 
ــب  ــل كس ــن أج ــة م ــة العربي ــاءة يف الّلغ ــن الكف ــاٍل م ــتو ع ــق مس ــل حتقي ــا مث ــح ناجًح لتصب
املزيــد مــن املــال أو العثــور عــى وظيفــة أفضــل) املصــدر نفســه(. وعنارصهــا  يف الســتبانة 
هــي: األرقــام )3 و12 و20( وهــذه العنــارص متثــل مــدى ارتبــاط دافعيــة املتعّلــم مــن تعّلــم 
الّلغــة العربيــة بقضايــا مثــل العثــور عــى وظيفــة شــاخمة ودخــل مناســب والتقــدم والدراســة 

املســتمرة.

وعنــد دراســة عنــارص متغــري »أداة املنــع«، األرقــام )13 و36 و42 و48( والتــي قــد ذكــرت 
ــة يف  ــة العربي ــالب الّلغ ــوره ط ــذي يتص ــي ال ــتقبل الوظيف ــاح يف املس ــم أن النج ــابقًا، نفه س
ــع  ــريًا م ــارات وأخ ــل يف الختب ــدم الفش ــدة وع ــات اجلي ــذ الدرج ــق إلّ بأخ ــران ل يتحق إي
احلصــول عــى الشــهادة اجلامعيــة يف هــذا الفــرع. لذلــك هنــاك عالقــة إجيابيــة وذات اجتاهــن 

بــن هذيــن املتغرييــن، ومــع الرتكيــز عــى أحدمهــا تــزداد أمهيــة اآلخــر.

مــع متغــري  ثنائيــة الجتــاه  لــه عالقــة  الرتويــج«  »أداة  أّن عامــل  الشــكل )1(  ويوّضــح 
»التأثــريات األرسيــة« ويتأثــر بعضهــام عــى البعــض بمقــدار 79٪، وهــو نســبة عاليــة نســبًيا. 
فبنــاء عــى هــذه النتيجــة تلعــب تطلعــات وتوقعــات وآمــال مــن حــول املتعّلــم دورًا هامــًا يف 
انتبــاه املتعّلــم هلــذه احلوافــز، ومــن ناحيــة أخــرى فــإّن احلوافــز هلــا دور كبــري أيضــًا يف تشــجيع 
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ودعــم والــدي املتعّلمــن أثنــاء تعّلــم الّلغــة العربيــة. ومــن ناحيــة أخــرى قــد تأّثــر متغــري »أداة 
الرتويــج« عــى متغــري »الــذات املثاليــة لّلغــة الثانيــة« بنســبة 98٪،  وهــي تعتــر نســبة مرتفعــة 
وعاليــة ممـّـا تشــري إىل أّنــه مــع تّضخــم العنــارص التحفيزيــة اإلجيابيــة املتمثلــة يف )احلصــول عــى 
راتــب عــال وفــرص العمــل ومواصلــة التعليــم( ســوف جيعــل الفــرد أن يصــور الــذات املثــايل 

األفضــل عــن نفســه.

وتشــري هــذه النتيجــة أّنــا هنــاك عالقــة مبــارشة بــن املتغــريات الثالثــة املتمثلــة )التأثــريات 
األرسيــة وأداة املنــع وأداة الرتويــج( مــع متغــري »الــذات املثاليــة لّلغــة الثانيــة« أي مــع الرتكيــز 
عــى العنــارص التحفيزيــة اإلجيابيــة أو الســلبية )االراتــب املناســب، العمــل األفضــل، التعليــم 
ــّور  ــك(، يص ــا إىل ذل ــة، وم ــكالت التعليمي ــة واملش ــدان الوظيف ــن فق ــوف م ــتمر أو اخل املس
الشــخص اآلمــال والتطلعــات الكثــرية لنفســه، ونتيجــة لذلــك، خيضــع اجلهــد الفــردي 
للمتعّلــم لتغيــريات تتوافــق مــع هــذه العنــارص، وبالطبــع، تأثــري العوامــل اإلجيابيــة )احلوافــز( 

أكثــر بكثــري مــن تأثــري العوامــل الســلبية )احلواجــز(.

كــام أّن متغــري »الــذات املفرتضــة لّلغــة الثانيــة« يــزداد مــع إضافــة متغــريي »أداة املنــع« 
و»التأثــريات األرسيــة« وبالطبــع، عــى عكــس متغــري الــذات املثاليــة لّلغــة الثانيــة، ســتكون 

ــة. ــل اإلجيابي ــن العوام ــري م ــر بكث ــة أكث ــذات املفرتض ــى ال ــلبية ع ــل الس ــريات العوام تأث

ــر  ــذي يتأث ــة، وال ــذه النمذج ــري يف ه ــري األخ ــة« املتغ ــة املثالي ــة الثاني ــري »ذات الّلغ ــر متغ يعت
بعاملــن ويؤثــر بشــكل مبــارش عــى ثالثــة عوامــل املتمثلــة يف )اإلجتــاه جتــاه الثقافــة وجمتمــع 
الّلغــة العربيــة، اجلهــد املقصــود، الجتــاه نحــو تعّلــم الّلغــة العربيــة( ومكّونــات هــذا املتغــري 
يف الســتبانة هــي: األرقــام )9 و12 و33 و51(. يقيــس هــذا املتغــري ميــول املتعّلــم وخراتــه 
يف بيئــة التعّلــم، عــى ســبيل املثــال، ســئل املتعّلــم عــن مــدى جــودة حمــارضات الّلغــة العربيــة، 
وجتربتــه واشــتياقه أثنــاء تعّلــم هــذه الّلغــة واملكّونــات املتعلقــة هبــذا املتغــري هــي أســئلة )54 

و59 و63 و67(.

كــام يالحــظ يف الشــكل )1( العالقــة املبــارشة القياســية ملتغــري »الــذات املثاليــة لّلغــة الثانيــة« 
عــى متغــري »اإلجتــاه جتــاه تعّلــم الّلغــة العربيــة« تكــون 45٪ وبالرغــم أّن هــذه نســبة متوســطة 
لكنّهــا تشــري إىل أّنــه كّلــام يتمّتــع الفــرد بفكــرة مثاليــة أقــوى ســيكون لــه اجتاهــات أكثــر إجيابيــة 
ــر هــذا املتغــري عــى متغــري »اجلهــد املقصــود«  ــد تأث ــم. وق ــة الدراســة وجــودة التعّل نحــو بيئ
بقيمــة 44٪  رغــم أّن هــذه النســبة متوســطة ولكنّهــا تــّدل عــى أّن اإليرانيــن تكــون نظرهتــم 
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نحــو تعّلــم الّلغــة العربيــة نظــرة إجيابيــة وتتمّتــع بمكانــة مرموقــة يف جمتمعهــا.

ــارش وبنســبة 81٪ عــى متغــري »الجتــاه  ــة« بشــكل مب ــة للغــة الثاني ــذات املثالي ــر متغــري »ال أّث
جتــاه الثقافــة وجمتمــع الّلغــة الثانيــة« وهــذا يــّدل عــى أّن الــذات املثــايل تســاهم بقــّوة يف موقــف 
املتعّلــم اإلجيــايب جتــاه الثقافــة وجمتمــع الّلغــة العربيــة ومــن ناحيــة أخــرى أّثــر متغــري »الجتــاه 
نحــو الثقافــة وجمتمــع الّلغــة العربيــة« تأثــريًا ســلبيًا )38-٪( عــى متغــري »اجلهــد املقصــود« ممّا 
يشــري إىل أّن متعّلمــي الّلغــة العربيــة يف إيــران ليــس لدهيــم نظــرة جيــدة وإجيابيــة عــن جمتمــع 
وثقافــة الّلغــة العربيــة، وكذلــك يــّدل عــى عــدم الرغبــة يف التعــّرف عــى احلضــارة والثقافــة 
ــة«،  ــة العربي ــع الّلغ ــة وجمتم ــو الثقاف ــاه نح ــري »الجت ــًا أّن متغ ــظ أيض ــم، ويالح ــة لدهي العربي
تأثــر تأثــرًا إجيابيــّا وبقيمــة 50 ٪  عــى متغــري »الجتــاه نحــو تعّلــم الّلغــة العربيــة« وهــذا يشــري 
إىل أّن متعّلمــي الّلغــة العربيــة يرغبــون يف تعّلــم الّلغــة العربيــة نفســها، غــري أنــم ل يرغبــون 
يف جمتمــع متحدثيهــا وثقافتهــا وهلــذا الســبب يعانــون مــن الدافعيــة القليلــة ول حياولــون يف 

هــذا الصــدد. 

االستنتاج واملناقشة

أظهــرت نتائــج الدراســة احلاليــة أّنــا وفًقــا للمعامــالت التــي تــّم احلصــول عليهــا يف 
ــة« و»ذات  ــة العربي ــم الّلغ ــاه تعّل ــات جت ــل »الجتاه ــإّن عوام ــون، ف ــاط بريس ــة ارتب مصفوف
الّلغــة الثانيــة املثاليــة« و»أداة الرتويــج« و»الجتاهــات نحــو الثقافــة وجمتمــع الّلغــة العربيــة« 
هــي أكثــر ارتباطــًا إجيابيــًا مــع عامــل »اجلهــد املقصــود« عــى التــوايل. كــام أن ّعنــري »أداة 
املنــع« و»ذات الّلغــة الثانيــة املفرتضــة« يتمّتعــان بأقــل ارتبــاط إجيــايب مــع »اجلهــد املقصــود«.

ومــن خــالل حتليــل نتائــج النمذجــة اهليكليــة اّتضــح لنــا أّن متغــري »ذات الّلغــة الثانيــة املثاليــة« 
ــدى  ــايل ل ــا املث ــب األن ــود« ويلع ــد املقص ــري »اجله ــع متغ ــرية م ــة كث ــة اإلحصائي ذات الدلل
ــويش،  ــات تاج ــع دراس ــق م ــة تتف ــذه النتيج ــود، وه ــد املقص ــا يف اجله ــن دورًا حمورّي املتعّلم
ــرون  ــري وآخ ــريي )1396( ونظ ــايب )1388( وكب ــداهلل زاده وب ــايب )2009( وعب ــد وب جمي
)1400( إذ وجــدوا أّن عنــر »ذات الّلغــة الثانيــة املثاليــة« لــه دور هــام يف اجلهــد املبــذول. 
ــري  ــَد أّن متغ ــرون )1400(، ُوِج ــري وآخ ــراه نظ ــذي أج ــث اّل ــر أّن، يف البح ــر بالذك واجلدي
»الجتاهــات جتــاه الثقافــة وجمتمــع الّلغــة الثانيــة« لــه التأثــري األكــر عــى تكويــن »ذات الّلغــة 
الثانيــة املثاليــة« للفــرد، ومــن ثــّم إّن األنــا املثــايل نفســه يؤثــر بقــّوة عــى عنــر »الجتاهــات 
نحــو تعّلــم الّلغــة العربيــة«، بينــام يف الدراســة احلاليــة  يتأثــر عنــر »ذات الّلغــة الثانيــة 
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ــل يف  ــة عوامــل تتمّث ــر بشــكل مبــارش عــى ثالث ــة« بشــّدة، بعامــل »أداة الرتويــج« ويؤث املثالي
ــم الّلغــة  ــة، اجلهــد املقصــود، الجتــاه نحــو تعّل ــة وجمتمــع الّلغــة العربي )الجتــاه نحــو الثقاف
العربيــة(. بعبــارة أخــری يف دراســة نظــري وآخــرون )1400( الثقافــة وجمتمــع الّلغــة العربيــة 
جتعــل املتعّلمــن أن يصــّوروا املســتقبل املثــايل ألنفســهم يف حــن أّن يف الدراســة احلاليــة، »أداة 
الرتويــج« مثــل )احلصــول عــى راتــب عــايل، فــرص العمــل، مواصلــة التعليــم( ســوف جيعــل 

الفــرد أن يصــّور الــذات املثــايل األفضــل عــن نفســه.

ــلبيًا  ــريًا س ــر تأث ــة« أث ــة العربي ــع الّلغ ــة وجمتم ــو الثقاف ــاه نح ــري »الجت ــج أّن متغ ــح النتائ تّوض
ــتنا  ــة يف دراس ــة العربي ــي الّلغ ــري إىل أّن متعّلم ــا يش ــود« ممّ ــد املقص ــى متغري»اجله )38-٪( ع
ليــس لدهيــم نظــرة جيــدة وإجيابيــة جتــاه جمتمــع وثقافــة الّلغــة العربيــة، وكذلــك يرغبــون عــن 
التعــرف عــى احلضــارة والثقافــة العربيــة، يف حــن يرغبــون يف تعّلــم الّلغــة العربيــة نفســها ممـّـا 
ــوا عــن جمتمعهــم وثقافتهــم،  ــا املختلفــة جتعــل املتعّلمــن أن يرغب ــاك القضاي يشــري إىل أّن  هن
ــران وبعــض  ــة إلي ــة والظــروف السياســية الراهن ــة التارخيي وامللفــت للنظــر أّن دراســة اخللفي

ــة تســتحق الدراســة. الــدول العربي

ووفًقــا للنمــوذج املســتخرج تلقــى اجلهــد املقصــود التأثــري األكثــر مبــارشة مــن متغــري »ذات 
الّلغــة الثانيــة املثاليــة« وتعــود البقيــة مــن آثــاره املبــارشة إىل متغــري »الجتــاه نحــو تعّلــم الّلغــة 
العربيــة« ونظــرًا إىل الثقافــة والظــروف القتصاديــة الســائدة يف إيــران، وتوقعــات وتطلعــات 
ــة أّن  ــت النمذج ــام أثب ــباهبم  وك ــى ش ــاء ع ــط اآلب ــب ضغ ــن ترتت ــن باملتعّلم ــك املحيط أولئ
هــذه الضغــوط هلــا تأثــري ســلبي قــوي عــى دافعيــة املتعّلــم نحــو الثقافــة وجمتمــع الّلغــة العربيــة 
ومــن ثــّم عــى عنــر »اجلهــد املقصــود«. واجلديــر بالذكــر أّن العنــارص التحفيزيــة اإلجيابية أو 
الســلبية مثــل )الراتــب املرتفــع والعمــل األفضــل والتعليــم املســتمر أو اخلــوف مــن خســارة 
الوظيفــة واملشــكالت التعلّميــة، ومــا إىل ذلــك( هــي العوامــل التــي تزيــد مــن توقعــات مــن 

حــول املتعّلــم.

اهلوامش

1-motivation
2-L2 Motivational Self-System
3-Ideal L2 self
4-Integrated motivation
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5-Ought-to L2 self
6-Self-efficacy
7-automatic behavior
8-L2 learning experience
9-lack of motivation
10- Possible selves
11-Future selves
12-Criterion measures (related to intended effort)
13-Family Influence
14-Instrumentality promotion
15-Instrumentality-prevention
16-Attitudes toward learning English
17- Attitudes toward L2community
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چكیده
ــرای انجــام  ــه عبارتــی، تــاش و پشــتکار وی ب انگیــزه در زندگــی هــر فــرد نقــش اساســی دارد و ب
ــار فــرد و نتیجــۀ تــاش او در تمــام  هــر کاری محســوب می شــود. انگیــزه، تعیین کننــدۀ کیفیــت رفت
ــه  ــر اینک ــد، مگ ــاز نمی کن ــدی را آغ ــچ فرآین ــان هی ــاس، انس ــن اس ــر ای ــت. ب ــی اس ــل زندگ مراح
انگیــزه، محــرک و هدفــی در پــس آن نهفتــه باشــد و یادگیــری زبــان دوم ازجملــۀ ایــن فرآیند هــا بــه 
شــمار مــی رود. در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تــا تأثیــر انگیــزۀ یادگیــری زبــان عربــی، به عنــوان 
ــود و  ــنجیده ش ــران س ــی ای ــگاه های دولت ــی دانش ــع کارشناس ــجویان مقط ــن دانش ــان دوم، در بی زب
ــتم  ــۀ »سیس ــاس نظری ــر اس ــه ب ــن مطالع ــود. ای ــکار ش ــر آش ــن ام ــر ای ــذار ب ــف اثرگ ــل مختل عوام
خودهــای انگیزشــی« دورنیــه انجام شــده اســت؛ بنابرایــن بــرای شناســایی عوامــل انگیزشــی، شــانزده 
ــی  ــی و تاگوچ ــدۀ دورن ــش نامۀ طراحی ش ــت؛ و از پرس ــرار گرف ــی ق ــه موردبررس ــن نظری ــر ای متغی
)2010( به عنــوان ابــزار پژوهــش اســتفاده گردیــد. نمونــه پژوهــش شــامل 1107 نفــر از دانشــجویان 
ــه طــی ســال های 1399- 1396 وارد دانشــگاه شــده اند. روش پژوهــش  مقطــع کارشناســی اســت ک
توصیفــی- تحلیلــی و پیمایشــی اســت. ســپس داده هــا بــا نرم افــزار SPSS مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار 
گرفــت  و مــدل ســاختاری روابــط بیــن متغیرهــا نیــز بــا نرم افــزار »AMOS« طراحــی شــد. بــا توجــه 
بــه نتایــج به دســت آمده در ماتریــس همبســتگی پیرســون، عامــل تــاش هــدف بــه ترتیــب بیشــترین 
ــان  ــی زب ــی، خــود آرمان ــان عرب ــه یادگیــری زب ــا متغیر هــای نگــرش نســبت ب همبســتگی مثبــت را ب
دوم، مشــوق های ابــزاری و نگــرش بــه فرهنــگ و جامعــۀ عربــی دارد. تــاش هــدف، بیشــترین تأثیــر 
ــان دوم  داشــته اســت و مابقــی تأثیــرات مســتقیم آن، ناشــی از  مســتقیم را از متغیــر خــود آرمانــی زب

متغیــر نگــرش بــه یادگیــری زبــان عربــی اســت.
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Abstract
Motivation plays an essential role in every person’s life to persevere and 
do a job. It determines the quality of behavior and the result of one’s 
efforts at all stages of life. Accordingly, a man does not start an activity 
unless there is incentive, motivation, and purpose behind it. This applies 
to learning processes, especially second language learning. This article 
tries to study the effect of motivation in learning Arabic as a second 
language among undergraduate students at Iranian public universities 
based on the theory of ‘internal self-motivation system” and using 
two descriptive-analytical and survey approaches, also identify the 
various factors affecting this. To identify motivational factors, sixteen 
variables of this theory have been studied. The tool of this research is 
a questionnaire designed by Dorney and Taguchi (2010). The research 
sample includes 1107 male and female undergraduate students who 
entered the university during the years 2017-2020. SPSS software 
was used to analyze the data. Structural model design and relationship 
detection between variables was based on Amos software. Finally, this 
study points out that according to the coefficients obtained in the Pearson 
correlation matrix, the factors of attitude towards learning Arabic ideal 
second language self-instrumental incentives and “attitude to Arabic 
culture and society” have the highest positive correlation with the target 
effort variable, respectively. The target effort variable has received the 
most direct impact from its ideal language variable, and the rest of its 
direct effects are due to the attitude to learning Arabic variable.

Keywords: motivation, theory of self-motivation system, public 
universities, learning Arabic.
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