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Abstract 

Motivation is one of the most important influential factors in life that leads an individual to 

achieve his mindsets, which is effective in various aspects of human life and one of the 

most important aspects is learning. Also, considering the importance of economics in 

today's world and its role in learning, the position of economic motivations for learning can 

be further understood, which is very evident in learning foreign language courses. 

Therefore, it can be claimed that the economic motivation of learning provokes the feelings 

of Arabic language learners and encourages them to continue their university education 

because language, like money, is the cornerstone of modern economic activity. In 

particular, conversational skills have become an important element in the communication 

of economic activities. 

The syllabus include all the resources used in the classroom for teaching, including 

books, CDs and all educational software and notes, but the curriculum is a program 

prepared by the Ministry of Science, Research and Technology and includes types and 

amount of courses, number of sessions and duration needed for each course, and course 
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objectives. It also usually introduces the resources and training materials needed to teach 

the courses. 

Additionally, learning occurs only when there is a proportion and harmony between the 

factors that affect the education and students' motivations. For instance, we can mention the 

subjects and curriculum, which have a special role in the success of students and reaching 

to their goals. Regarding the weakness of Arabic language students in learning language 

skills and especially Arabic conversation skills at the end of the undergraduate program, 

researchers aim to study the economic motivations of Iranian students majoring in Arabic 

language and literature and Arabic interpreter in learning Arabic conversation skills in 

undergraduate courses. Therefore, in this research, descriptive-analytical research method 

and relying on field research method were used. Due to the coronavirus pandemic 

lockdown and lacking of face-to-face education in universities, an electronic questionnaire 

was used to collect information required for research from students by researchers. 

Press Line application is utilized in order to distribute questionnaire among students. 

Randomly, 110 undergraduate students with different academic years in the field of 

Arabic language and literature of Tehran public universities (University of Tehran, 

Allameh Tabatabaei University, Shahid Beheshti University and Al-Zahra University) 

were selected as case study, of which 17 were boys and 93 were girls. In this 

questionnaire, a five-point Likert type scale is used to measure items. After measuring 

the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was equal to 0.84, which 

shows the stability of the questionnaire. Finally, the study concluded that due to the 

importance of the Arabic language among Iranians and considering highly effect of 

financial interests of studying Arabic language, it has turned to one of the most elected 

field by students. In general, students are highly motivated to learn Arabic language and, 

especially, learning conversation skills.  

Additionally, this study provided rational reasons that, there is a direct relationship 

between students' motivations and subjects. The results also emphasized the effect of 

curriculum on increasing students' motivation. Therefor, increasing students' motivation 

depends on improving curriculum and subjects. We also figured it out that most students 

learn Arabic language for financial purposes and to get employed that guarantees their 

future. Among the various types of jobs that need individuals graduated in Arabic, 

students tended to choose translator as their first priority and Arabic language teacher as 

the last choice. 

After financial interests, interacting with Arabic spoken language countries was the 

most important reason that has led students to choose this field. Unfortunately, the current 

subjects and curriculum that has designed for this field are based on cultural, political and 

religious point of view and rarely pay attention to economic factors. Because of lacking 

appropriate curriculum, students are not well-prepared for today's marketplace, and they 



 319   )وآخرون فرامرز مريزائي( ... دافعية التعلم االقتصادية ملادة احملادثة لدى الطالب

gradually lose their motivation and interests to learn further skills. Even worse than that, 

students may fail to finish their bachelor or decide to change their field. The results also 

showed that the impact of current subjects and curriculum on increasing students' 

motivation to learn Arabic is very low and cannot satisfy students. 

In conclusion, it is essential to review the subjects and teaching materials of the 

conversation courses. It requires a change in traditional perspectives on the teaching of the 

field and its language skills, so that the economic and even social motivations of students 

currently have no role in determining what curriculum is suitable and what professor 

should select as reference textbooks. Finally, this article recommends paying attention to 

the economic and job motivations of students and the preparation of improved and 

appropriate curriculum and subjects based on these motivations in Iranian universities for 

teaching Arabic and conversation skills. 

Keywords: Arabic learning language, financial interests, conversation course. 
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  الملخص
 علــــى وتشــــجعهم العربيــــة اللغــــة متعلمــــي مشــــاعر كحتــــرّ  االقتصــــادية الــــتعلم دافعيــــة
 االقتصـادية لألنشـطة أساسـية رکيـزة کـالنقود، اجلامعية ألن اللغة، دراستهم مواصلة
 يُبـىن الذي لالتصال مهما عنصرا فأصبحت اللغوية، احملادثة مهارة خاصة احلديثة،
 يف املــــؤثرة العوامــــل بــــني مبالئمــــة االقتصــــادي. فاليتحقــــق الــــتعلم إال النشــــاط عليــــه

ــــذلك. الطــــالب ودوافــــع الدراســــي التحصــــيل  حتديــــد إىل  ــــدف هــــذه الدراســــة ل
 مرحلـــــة يف العربيـــــة احملادثـــــة مهـــــارة لـــــتعلم اإليـــــرانيني للطـــــالب االقتصـــــادية الـــــدوافع

 - الوصــــفي بــــاملنهج ــــا، وذلــــك الدراســــية واملــــواد املقــــررات وعالقــــة البکــــالوريوس
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االســتبانة اإللكرتونيــة  أداة اســتخدمت وقــد. مليــدايناملــنهج ا علــى معتمــدا التحليلــي
 اليـــــن سالطـــــالب، وبعــــد وضـــــعها يف تطبيـــــق بـُــــر  مـــــن البيانـــــات واملعلومـــــات جلمــــع

)porsline.110 الدراســــة لعينــــة اختــــريت فقــــد )، مت توزيــــع رابطهــــا بــــني الطــــالب 
ـا العربيـة اللغـة فـرع وطالبـات طـالب مـن عشـوائيا وطالبـة طالب  الفصـول فـی وآدا

 الدراســـــي العـــــام يف احلكوميـــــة طهـــــران املختلفـــــة للبکـــــالوريوس جبامعـــــات الدراســـــية
للعلـــــوم اإلحصـــــائّية  مـــــةاحلُز  يف البيانـــــات معاجلـــــة متـــــت كمـــــا. ش 1400/1401

ــــة ــــی الدراســــة و وصــــلت ،)spss( االجتماعي ــــر أن إل  اللغــــة يتعلمــــون الطــــالب أكث
 املقــررات ولكـن مسـتقبلهم ليؤمنــوا وظيفـة علـی للعثــور و اقتصـادية ألهـداف العربيـة
 أسـاس على صياغتها متت العربية احملادثة مادة لتعليم ُتستخدم اليت الدراسية واملواد

 ممـا فهذا االقتصادية، باحملاور فيها يُهتم وقلما والدينية والسياسية الثقافية األهداف
 تعلمهــــم ويف االقتصــــادية أهــــدافهم إلــــی وصــــوهلم يف نــــاجحني غــــري الطــــالب جعــــل
 يف الدراســية واملــواد املقــررات تــأثري مــدى أن النتــائج أظهــرت مــن مث. احملادثــة مهــارة
  .جدا قليل العربية اللغة لتعلم الطالب دوافع ازدياد

  احملادثة. اللغة العربية، الدافعية االقتصادية، مادة تعلم الكلمات الرئيسة:
  

  . المقدمة1
 دورا تلعــب الــيت املؤشــرات مــن فهــي معــني هــدف الفــرد حنــو إثــارة يف كبــرية أمهيــة للدافعيــة إن

ـا  اإلنسان تقدم يف رئيساً  ـا،ومنوه، والمعنی للحياة والاسـتمتاع   حيتـاج اإلنسـان فلـذلك دو
أهدافـــه يف جمـــاالت خمتلفـــة مـــن حياتـــه، ومـــن أمههـــا جمـــال  حنـــو لرتغيبـــه وقـــوة حمـــرك إىل دائمـــاً 

 املـــواد واســـتخدام والـــتعلم التعلـــيم عمليـــة يف الطـــالب بـــدوافع االهتمـــام التعلـــيم والـــتعلم. فـــإن
 وجيـب. للغايـة مهـم أمـر الـدوافع هذه حسب الدراسية املقررات وتصميم ا مرتبطة الدراسية

 الطـالب حيـاة ختـص الـيت واملواقـف املوضـوعات مـن الكثـري الدراسـية املواد حمتوى يتضمن أن
 بعنصـــر مصـــممي الـــربامج الدراســـية االهتمـــام فعلـــى احلقيقيـــة، ودوافعهـــم وميـــوهلم ومصـــاحلهم
إلثـارة  جمـتمعهم، وحاجـات الطـالب التدريسـية املرتبطـة حباجـات واألهداف العامة األهداف

ا ـــا العربيـــة اللغـــة طـــالب فلـــيس. اهتمـــامهم جتـــاه املـــواد التعليميـــة وتشـــجيعهم الســـتيعا  وآدا
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ـا العربيـة اللغـة فتـدرس .اجلـامعي للتعليم األساسية القاعدة هذه عن مبعزل  مـن أکثـر يف وآدا
ـــا الدراســـية، املراحـــل خمتلـــف يف إيرانيـــة جامعـــة أربعـــني  يف الطـــالب اختيـــارات أبـــرز مـــن لکو
ـــار  شـــهادة علـــى للحصـــول الطـــالب، وعلـــی اإلنســـانية، العلـــوم يف اجلـــامعي التخصـــص اختي

 تعينهـــا يـــتم الـــيت الدراســـية املقـــررات قائمـــة أســـاس علـــى املختلفـــة املـــواد دراســـة البكـــالوريوس،
 الدراســية املقــررات فهــذه والتكنولوجيــا، والبحــوث العلــوم وزارة قبــل مــن احلكوميــة للجامعــات
 واملوضــــوعات وأهــــدافها الدراســــية کــــاملواد التعلــــيم بعمليــــة تتعلــــق مهمــــة معلومــــات تتضــــمن
 وطـرق املنشـودة لألهـداف وفقـا اإليرانيـة اجلامعـات يف الطـالب لتعلـيم تستخدم اليت الرئيسية
  .هلا املختصة احلصات وعدد تدريسها

ولکننـــا جنـــد أن کثـــرياً مـــن الطـــالب بعـــد فـــوزهم بشـــهادة البكـــالوريوس يف اللغـــة العربيـــة 
ــا غريمتمکنــني مــن الکفــاءات الالزمــة يف خمتلــف علــوم اللغــة العربيــة بشــكل عــام ويف  وآدا
املهارات اللغوية بشكل خاص. وکثرياً ما يرجع هـذا الفشـل إلـی املقـررات الدراسـية ملکانتهـا 

األسـتاذ حسـب خرباتـه، و علـی أسـاس باختيارهـا املواد التعليمية اليت يقـوم  املهمة يف حتديد
ا هــذه املقــررات. فالتــنجح عمليــة التعلــيم اال باعتبــار داوفــع الطــالب  األهــداف الــيت حــدد
التعلميــة يف اختيــار هــذه املــواد الدراســية وأهــدافها. وهــذا األمــر حيتــاج إىل حتديــد أهــم دوافــع 

لم، واختاذ القرارات على أساسها وتصميم املقررات الدراسـية مالئمـة الطالب يف عملية التع
ــــدافع ــــة؛ الطــــالب دوافــــع بــــني مــــن االقتصــــادي، معهــــا. ولل ــــري دور التعلمي  األنشــــطة يف كب

ا، العربية اللغة طالب لدى والسلوك القرارات اختاذ يف يؤثر وهو التعليمية  يتعلق فيما وآدا
 الــدافع عـن والتغافـل. املهـين مبسـتقبلهم يتعلـق ومــا دراسـي كتخصـص الفـرع هـذا باختيـارهم
 طـالب لـدى التعلميـة األنشطة يف فتور إلی يؤدي الدراسية املقررات تصميم يف االقتصادي

ا العربية اللغة   .وآدا
ــا العربيــة اللغــة فــرع يف دوافــع الطــالب االقتصــادية حتديــد إىل املقالــة هــذه ــدف  وآدا
 الدراســــــية بــــــاملقررات الــــــدوافع هــــــذه عالقــــــة مــــــدى احلكوميــــــة وحتديــــــدطهــــــران  جبامعــــــات
 املـنهج علـى معتمـدا التحليلـي -  الوصفي للمنهج وفقا وذلك العربية احملادثة ملادة  وموادها

  املسحي امليداين.
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  أسئلة البحث 1.1
ا؟ العربية اللغة قسم يف اإليرانيني الطالب لدى االقتصادية الدوافع . ما أهم1    وآدا
   الطالب؟ دوافع بازدياد احملادثة مادة يف الدراسية املقررات عالقة . ما2
  الطالب؟ دوافع على احملادثة مادة يف الدراسية املواد تأثري مدى . ما3
  

  خلفية البحث 2.1
أمههـــا: دراســـة لعلـــي ســـامل الغرابيّـــة  فمـــن مبوضـــوعنا، صـــلة ذات دراســـات عـــدة أجريـــت قـــد
ـــــا وعالقتهـــــا بالتحصـــــيل  2010( ـــــة وحتديـــــد مكونّا م)، هـــــدفت إيل معاجلـــــة قيـــــاس الدافعي

الدراسي، وتوصلت إىل وجود عالقة ارتباطية موجبـة دالـة إحصـائياً بـني درجـات الطلبـة علـى 
م على مكّوين الكفاءة والقيمة من جهة والتحصيل األكادميي  املقياس الكّلي، كذلك درجا

م)، هــدفت إىل الكشـف عــن مسـتوى دافعيــة  2014لخوالـدة (مـن جهــة أخـرى. مث دراســة ل
تعلـم اللغـة العربيـة لـدى النـاطقني بغريهــا يف األردن، وأظهـرت أن مسـتوى دافعيـة الطلبـة جــاء 

فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية يف الدرجـــة الكلّيـــة لدافعيـــة الطلبـــة تعـــزي  كمرتفعـــاً ومل تكـــن هنـــا
ة الــــيت قضــــاها الطالــــب يف األردن. ودراســــة للطفــــة ملتغــــّريات اجلــــنس واجلنســــّية والفــــرتة الزمنّيــــ

دافعيـة تالميـذ املدرسـة الثانويـة احلكوميـة سـومنب واملدرسـة م) فبحثـت عـن  2016القبطية (
أن التالميـــذ وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة الثانويـــة نـــور اإلســـالم بســـومنب يف تعلـــم اللغـــة العربيـــة 
م القــرآن ولــديهم موقــف إجيــايب جتــاة يهتمــون باللغــة العربيــة بــدافع جــوهري حلــاجتهم إلــی فهــ

  اللغة العربية. 
 تعلــيم مشــاکل عــن دراســته بالبحــث يف) ش 1384( رســويل وأمــا يف إيــران فقــام حجــت

 يف الغمـــوض بســـبب العربيـــة اللغـــة لطـــالب الدافعيـــة غيـــاب إىل مشـــرياً  إيـــران يف العربيـــة اللغـــة
 واآلخــرين زادة متقــي مقالــة لعيســى مث.الدراســی احملتــوى يف اجلاذبيــة وعــدم املهــين مســتقبلهم

ــــا العربيــــة اللغــــة فــــرع طــــالب فبحثــــت عــــن أســــباب ضــــعف) ش 1389(  توظيــــف يف وآدا
التعلم  عملية البهجة والرضا النفسي يف وجود عدم الدراسة نتائج وأظهرت اللغوية، املهارات

التعليميـة  احلزمـة وجـود وعـدم املناسـبة، التـدريس غيـاب طـرق: ألسـباب منهـا لدی الطـالب،
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 تسـود ومـا صـعبة لغـة العربيـة اللغـة الطـالب وإعتبـار مناسـب وظيفـي مسـتقبل وانعدام املؤثرة،
 دراسـة) ش 1391( وسـهرايب جميدي وأجرى .إيران يف العربية اللغة على املتشائمة الرؤية من
ـــا العربيـــة اللغـــة ختصـــص مـــواد يف الدراســـية املقـــررات عـــن  وأشـــارت البكـــالوريوس مبرحلـــة وآدا

 األهـداف تعـديل علـى وتؤكـد العربيـة اللغـة فرع يف نافعة غري الدراسية املقررات أن إىل النتائج
 يف الدراســية للمقــررات اجلديــدة األهــداف بعــض تقــرتح كمــا الدراســية املقــررات يف املنشــودة
 اجلـامعي التعليم حتقيق) ش 1397( وزمالئه جوانرودي دراسة وتناولت .البكالوريوس مرحلة
ــــا؛ العربيــــة اللغــــة فــــرع يف العليــــا الدراســــات طلبــــة بــــني الريــــادة لتعزيــــز  أن إىل وتوصــــلت وآدا

 الطـالب قـدرات مـع غريمالئمـة احلايل التعليمي واحملتوى املوجودة اجلامعية التعليمية األنشطة
م  يف الطـــالب نســـبة رغبـــة أن إىل دراســـتها يف) ش 1398( كبـــريي توصـــلت كمـــا. ورغبـــا

 واآلخـــرين مهـــر مهـــدوي دراســـة باملائـــة. وقامـــت التبلـــغ أکثـــر مـــن أربعـــني العربيـــة اللغـــة تعلـــم
 فوصـلت العربيـة؛ اللغـة الطـالب دافعيـة اخنفاض إىل تدفع اليت العوامل بتحديد) ش 1399(

 املهـــين واإلرشـــاد واألســـاتذة الدراســـية املـــواد بـــني وإحصـــائية معنويـــة عالقـــة وجـــود إىل النتـــائج
 دراسـة نتـائج أظهـرت كمـا.الطالب لدى الدوافع واخنفاض ألكادمييةا واإلمكانيات املناسب
 جامعـة طـالب لدى العربية اللغة تعلم دوافع حول) ش 1400( فرد وزارعي وحممدي نظري
 تعلــــم ومتغــــريات"اهلــــدف" عالقــــة ارتباطيــــة موجبــــة دالــــة إحصــــائيا بــــني عامــــل وجــــود شــــرياز؛
  .العربية اللغة

الثانيـة، مل جنـد  اللغة تعلم يف ودورها الطالب دوافع جمال يف املختلفة الدراسات كثرة ورغم
حبثا جامعيا حول تأثري املقررات الدراسية يف عملية تعلم اللغة العربية يف ايـران مبـا هلـذه املقـررات 
 الدراســية مــن مکانــة مهمــة يف توجيــة عمليــة تعلــيم اللغــة العربيــة يف اجلامعــات االيرانيــة. فتتميــز

ــــا تبحــــث عــــن العالقــــة االرتباطيــــة بــــني املقــــررات الســــابقة، الدراســــات هــــذه عــــن دراســــتنا  لکو
 إيـران، يف العربيـة اللغـة احملادثـة مهـارة جمال يف خاصة تعلم اللغة العربية بدوافع وموادها الدراسية
 الدراسـية املقـررات وأمهية االقتصادية الطالب دوافع حتدد أن حتاول نوعها من أوىل دراسة وهي

 دوافـع وفـق لتعـديلها الدراسـية واملـواد املقـررات عيوب تقدمي حتاول كما دوافعهم، وفق لتنميتهم
  .اإليرانية اجلامعات يف أفضل بشكل احملادثة مهارة لتعليم الطالب
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  . اإلطار النظري2
 هلـا وليسـت وتدريبـه، الطالـب لـدى الـتعلم هوحتقيـق األكـادميي التعلـيم عملية من األول الغرض
  .العملية هذه يف مهما دورا التعلم يلعب فلذلك الغرض؛ هذا حتقيق دون فائدة

  التعلم
 وهــي متنوعــة، نظريــات ) وفــقLearning( الــتعلم موضــوع تناولــت الــيت التعريفــات تعــددت لقــد
ــا تعــد حيــث احليــاة يف الــتعلم عمليــة أمهيــة علــى تــدل  النــاجح للبقــاء وضــرورية أساســية عمليــة أ

 أنواعـا اللحـد إىل املهـد مـن نـتعلم وحنن بأكملها، الفرد حياة تستغرق وتكاد اجملتمع، يف لألفراد
 التعليميـــــــــة املراحـــــــــل الســـــــــنوات خـــــــــالل فقـــــــــط ولـــــــــيس واخلـــــــــربات، األنشـــــــــطة مـــــــــن خمتلفـــــــــة

 أو الســلوك علــى نســبيا دائــم تغيــري أي حــدوث هــو بــالتعلم واملقصــود). 46: 2013  إبــراهيم،(
 فيهـا يوجـد الـيت والبيئـة الفـرد بـني مـا التفـاعالت مـن أوجمموعـة معـني تفاعـل سـببه والذي املعرفة

 عمليــــــة عــــــن عبــــــارة )Gates( "جيــــــتس" تعريــــــف حســــــب والــــــتعلم). 219: 1999  عــــــدس،(
 حــل شــكل دائمــا يأخــذ وهــذا أهــدافنا، إىل نصــل أو دوافعنــا نشــبع جتعلنــا الــيت الطــرق اكتســاب

 بشــكل الســلوك يف تغيــري عمليــة الــتعلم فيعــد). 46 ،1415 والســمالوطي، زيــدان( املشــكالت
 ومقيـــاس. التعلـــيم لعمليـــة األساســـي اجلـــوهر وهـــو والتـــدريب، اخلـــربة نتيجـــة دائـــم شـــبة أو دائـــم
 واملشـاعر واملهـارات االجتاهـات الكتسـاب نتيجـة الفـرد سـلوك ـا يتعدل اليت الدرجة هو التعلم

 التعلــيم كــان إذا أمــا ضــئيال، التعــديل كــان ضــئيال التعلــيم كــان فــإذا. واملبــادئ واآلراء واحلقــائق
 يف وأمــا). 51: 2013 الفلفلــي،( الفــرد تكــوين يف وأساســيا كبــريا التعــديل كــان ومركــزا شــامال
 صـغره يف تعلمهـا الـيت األوىل لغتـه غـري لغـة إستخدام على قادرا الفرد يكون أن فيعين اللغة جمال
 أن وميكنــه. إليهــا يســتمع حينمــا رموزهــا فهــم علــى قــادرا أي األم، اللغــة عليهــا يطلــق كمــا أو

 اســتقبال ومهــا مســتويني، علــى يــتم اللغــة تعلــم أن أخــرى وبعبــارة وكتابــة، وقــراءة كالمــا ميارســها
مــا يف متکــن املــتعلم  فيتحقــق تعلــم لغــة ).31: 2018 ســفرة،( اللغــة هــذه وتوظيــف اللغــة، هــذه

ليـتمکن مـن اسـتقبال اللغـة  من مهارات الکـربی اللغويـة: االسـتماع والقـراءة والتحـدث والکتابـة
  مستمعا و قارئا و توظيفها متحدثا وکاتبا.
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  الدافعية
 )، رغــم کثــرة االخــتالف بــني أصــحاب النظريــات يف حتديــدها، مــنMotivationتعــد الدافعيــة (

 يفعلـه أن يريـد مـا جتاه حتركه حيث أهدافه، حتقيق على اإلنسان تأثرياً يف مساعدة العوامل أشد
 مــا يف فالُميکــن إجنــاز فعل وحتقيقــه؛ اهلــدف إىل الوصــول ســبيل وحتــدد النشــاطات تســتثري كمــا
ــا هــي وجــود دون العــامل  َمثَّ  وِمــن وحتقيــق حاجاتــه، أهدافــه إىل اإلنســان حتــرك الــيت الدافعيــة، أل
ا فقد. اإلنسان حياة يف التوافق إىل تؤدي  وتوجهـه السـلوك حتـرك اليت القوى جمموعة: ُعرفت بأ

ــا). 110: 1984 واآلخــرون، منصــور( األهــداف مــن حنــو هــدف  يســتثري داخلــي عامــل: أو أ
 نســتنتجه وإمنــا مباشــرة اليالحــظ العامــل هــذا أن مــع. التكامــل لتحقيــق ويوجهــه اإلنســان ســلوك
 ).95: 1999 والكبيســــي، الــــداهري( الســــلوك ذلــــك لتفســــري وجــــوده نفــــرتض أو الســــلوك مــــن

ـــا نشـــاطاتنا، وتوجـــه ســـلوكنا الدافعيـــة حتـــرك آخـــر ومبعـــىن  وميـــدها املركبـــة حيـــرك الـــذي احملـــرك وأ
 ومـن. الدافعيـة مفهـوم حمـوري ميـثالن والتوجيـه الطاقـة إن إذ يوجههـا، الـذي املقـود وهـي بالطاقة
  :هي أساسية وظائف ثالث تؤدي الدافعية أن جند التعاريف هذه
  .النسيب االتزان أو االستقرار حالة يف كان بعدما وتنشيطه السلوك حتريك أو استثارة - أ

  .غريها دون معينة وجهة السلوك توجيه - ب
 بقيــت طاملــا أو مــدفوعا بقــي طاملــا الفــرد ســلوك تنشــيط اســتدامة علــى الدافعيــة حتــافظ - ج
 فيهـا يـتم الـيت اللحظـة إىل معينـة لسـلوكات الفرد ممارسة استمراية تعمل فالدافعية قائمة، احلاجة
  ).  195: 2015 أبوغزال،( احلاجة إشباع

 أو الداخليــة، العوامــل بعــض نتيجــة معــني موقــف يف الفــرد لــدى ناشــئة حالــة الدافعيــة فُتعتــرب
 الفـــرد ســـلوك توجـــه الـــيت هـــي املتغـــريات وهـــذه. املوقـــف هـــذا يف اخلارجيـــة املثـــريات بعـــض وجـــود
 املوقــف يف الســلوك مــن اهلــدف حيَقــق أن يســتطيع حــىت حمــددة بطريقــة غريهــا دون معينــة وجهــة

  ).  234: 2012 الشرقاوي،(
 وتوجهـه سـلوكه حتـرك الـيت للمـتعلم، اخلارجيـة أو الداخليـة النفسـية احلالة هي التعلم فدافعية

 وقطـامي، قطـامي( اهلـدف ذلـك يتحقـق حـىت اسـتمراريته علـى وحتـافظ معـني هـدف حتقيـق حنو
ــــربز). 427: 2000 ــــا دراســــة خــــالل أمهيتهــــا مــــن وت  و تعلمــــه جمــــال يف املــــتعلم علــــى مرتتبا
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 لدى واملثابرة واملبادرة والطاقة اجلهد زيادة يف وتسهم معينة أهداف حنو السلوك توجه إذ سلوكه،
 ممـا الصـفي، املوقـف يف أدائـه على تنعكس اليت املعلومات، معاجلة على قدراته من وتزيد املتعلم،
 فزيـادة ).127: 2015 سـعيد، جـرب( التعليمـي وحتصـيله الصـفي تفاعلـه مسـتوى رفـع إىل يؤدي
إىل تعطيـــل النشـــاطات  يـــؤدي ونقصـــانه عمليـــة الـــتعلم يف حتقيـــق أهـــدافها، تســـاعد الـــدافع قـــوة

ا ويقلـــل ).  فالدافعيـــة 147: 2001 واآلخـــرون، منســـى( الـــتعلم فرصـــة مـــن التعلميـــة وممارســـا
يــة وهــذا مهــم جــدا اســتثارة داخليــة للمــتعلم الســتخدام أقصــی طاقاتــه للوصــول حنــو غايتــه التعلم

ـــا حتتـــاج إلـــی حـــافزة قويـــة تـــدفع املـــتعلم حنـــو  يف املهـــارات اإلنتاجيـــة للغـــة کمهـــارة التحـــدث أل
  حتقيق أهدافه وحتمل عناء التعلم ومشقاته. 

  دوافع تعلم اللغة العربية
تعتــرب دافعيــة للــتعلم حالــة مميــزة مــن الدافعيــة العامــة تــرتبط بــاملوقف التعلمــي، فــال ميکــن حتقيــق 

نتاجيــــة عاليــــة واداء متميــــز يف غيــــاب هــــذه الدافعيــــة وإدامتهــــا. فتتواجــــد جمموعــــة مــــن الــــدوافع إ
ـــا باجلامعـــات االيرانيـــة کحـــب هـــذه اللغـــة وتعلمهـــا  التعلميـــة لـــدی طـــالب اللغـــة العربيـــة و آدا
لألهداف اخلاصة کفهم النصـوص الدينيـة والتمتـع مـن الـرحالت السـياحية والدينيـة. لكـن هـذه 

عامة التؤدي إىل اختيار اللغة العربية كتخصص أكـادميي يسـاعد حامـل شـهادته علـی الدوافع ال
اختيــــار هــــذا التخصــــص حيتــــاج إىل الــــدوافع أشــــد قــــوة لــــدى الطــــالب  ك مســــتقبل مهــــين، فلــــذ

عاملنــا  يف املعيشــية البشــرية يف الظــروف يف القــرارات األكــرب کالــدوافع االقتصــادية الــيت هلــا التــأثري
الدوافع االقتصادية يف عملية التعليم والـتعلم مـن أهـم أسـباب اختيـار التخصـص املعاصر. فتعد 

ــا تقلــل م مــن مســتقبليهم املهــين. ويف جمــال تعلــم اللغــة ميكــن  قلقهــم مــن اجلــامعي، أل واضــطرا
-  القول أن اللغة أداة قبل كل شيء، فهي ليست قيمة، وإمنا تنطـوي علـى قيمـة. وامـتالك لغـة

نطوي على إمكـان توسـيع جمـال الفعـل لـدى األفـراد، ومـن مث ينطـوي علـى ي - مثل امتالك نقود
). أمــــا اللغــــة العربيــــة فلهــــا مكانــــة خاصــــة يف اجملــــاالت 69: 2000إمكــــان إغنــــائهم (عــــوض، 

الثقافيـة والتارخييـة والدينيـة  القواسـماالقتصادية  يف ايران؛ بسبب جماورة الدول العربية مـع إيـران و 
ــــرانيني. وهــــذا يتطلــــباملشــــرتكة بــــني العــــرب واإل مقــــدرة لغويــــة الســــتخدامها للحصــــول علــــی  ي

يف ظروفنــا احلاليــة،  كتخصــص جــامعي إيــران يف العربيــة اللغــة الوظــائف املهنيــة. ولضــمان بقــاء
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البــد مــن االهتمــام بــاملقررات الدراســية  وموادهــا مرتبطــة بالشــؤون االقتصــادية يف عمليــة تعلــيم 
ص املتخصصـــة والرتكيـــز علـــى النصـــوص الفقهيـــة والقانونيـــة هـــذه اللغـــة کاالهتمـــام برتمجـــة النصـــو 

). وتنميــة کفــاءات الطــالب 1: 1393والتجاريــة، وتعلــيم اللهجــات العربيــة (نظــري وفرهــادي، 
). ومـن هنـا 225: 1394اللغوية للعمل يف جمال السياحة الطبية (الصـحية) (قرئلـى وجناريـان، 

ية يف تصــميم املقــررات الدراســية واختيــار موادهــا تــأيت أولويــة االهتمــام بــدوافع الــتعلم االقتصــاد
  ما يف مستقبلهم. لتالئم حاجات الطالب املهنية وتعطيهم کفاءة الزمة لکسب مهنة

  الدراسية المواد
يف حتقيـــق الغايـــات التعلميـــة  هـــام دور الرتبويـــة وهلـــا للعمليـــة آليـــة أساســـية إن املـــادة الدراســـية
 فـإن املرجـوة هلـا. ملادة دراسية للوصل لألهـداف لتالميذه املعلم لطالبه أو ويصممها األستاذ

 املعرفـــة مــن جمــاالت يف الفصــل داخـــل للطالــب تُــدّرس الــيت املـــواد هــي الدراســية بــاملواد املــراد
 مـــــثال اجلامعـــــة مـــــن ليتخـــــرج أو مـــــا، مســـــتوى إىل ـــــا ليصـــــل الطالـــــب ويأخـــــذها املختلفـــــة،

 يُرجـــى الـــيت واملعلومـــات واحلقـــائق الرتبويـــة اخلـــربات جمموعـــة فهـــي). 32 ،2010 حبرالـــدين،(
 يـراد الـيت احلركيـة املهارات أو عندهم، تنميتها يراد اليت والقيم واالجتاهات ا، الطالب تزويد

ا  املـنهج يف املقـرر األهداف ضوء يف هلم املتكامل الشامل النمو حتقيق دف إياهم، إكسا
ــا الدراســية؛ املــواد تعــرف كمــا). 203 ،1986 طعيمــة،(  مســألة يف مرتبــة املــادة جمموعــة بأ

 يتــــيح الــــذي املنــــاخ أو البيئــــة ليجعــــل وذلــــك مكتوبــــة غــــري أم مكتوبــــة كانــــت ســــواء منهجيــــة
 قبــــل مــــن منــــتظم بشــــكل اســــتخدامها ترتيــــب يــــتم موضــــوع أو مــــواد وهــــي الــــتعلم، للطالــــب
 الدراسـية املـواد اختيـار يف أمـا). 10: 2107 النجاحـة،( الـتعلم عملية يف والطالب املعلمني

 املـــواد تتضـــمن أن جيـــب ولـــذلك وميولـــه، الطالـــب دوافـــع إىل االنتبـــاه مـــن وتصـــميمها فالبـــدّ 
 ودوافعــه وميولــه ومصــاحله الطالــب حبيــاة تــرتبط الــيت واملواقــف املوضــوعات مــن كثــرياً  الدراســية
 لـتعلمهم مـةمه دوافـع جيعلهـا ممـا جمـتمعهم، وحاجـات الطـالب حباجـات تـرتبط اليت احلقيقية

 مــن املتعلمــني إدراك يف التــأثري إىل ــدف املالئمــة فهــذه ).182: 2014 وإبــراهيم، ســعادة(
م مـــرتبط الـــتعلم حمتـــوى بـــأن الشـــعور حيـــث  أهـــدافهم حتقيـــق يف ويســـاهم ودوافعهـــم حباجـــا

  ).228: 2012 الزغلول،( املستقبلية
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اللغويــة الــيت تقــدم ملتعلمــي اللغــة اذا کانــت املــواد الدراســية، مســموعة أو مقــروءة، هــي املــواد 
ا يف عملية تعليم اللغة العربية وفقاً ألمهيتها من حيـث التـأثري يف  لتشمل املعلومات اليت حيتاجو
ـــا، فيحتـــاج هـــذا احملتـــوى إىل  تطـــوير القـــدرات العلميـــة واللغويـــة لطـــالب فـــرع اللغـــة العربيـــة وآدا

  اجملاالت االقتصادية. ب خاصة يفاملالئمة مع الدوافع واحتياجات الطال

  المقرر الدراسي
 يـؤدي حيـث الطالب تطور مراحل فيوفر التعليمي النظام يف األساسي اجلزء الدراسي هو املقرر
 املـواد وحمتـوى املوضـوعات مـن الطالـب حيتاجه ما كل ويعطيه األهداف حنو الطالب حركة إىل

 ويتضـمن الدراسـية املـواد إحـدى بشـأن والطلبـة واملدرسـني للمشـرفني رمسـي دليـل وهو. الدراسية
ا عليهـــا االطـــالع ميكـــن الـــيت الكتـــب وبيـــان وعناصـــرها املـــادة أهـــداف تدريســـها  وطـــرق بشـــأ

 املوضــوعات مــن جمموعــة ويتضــمن الدراســي الربنــامج مــن جــزءا ويعــد). 65: 2007 محــدان،(
 واحـد، دراسـي فصـل بـني تـرتاوح قـد حمـددة، زمنيـة فـرتة يف بدراسـتها الطالـب يلـزم اليت الدراسية

 حيــــث علميــــة، درجــــة علــــى احلصــــول إىل ويــــؤدي حمــــددة، خطــــة وفــــق كامــــل دراســــي عــــام أو
 مـــن حتقيقهـــا إىل يُســـعى الـــيت التعليميـــة األهـــداف وجمموعـــة املســـتهدفة، الطالبيـــة الفئـــة يتضـــمن
 الالزمــة التعليميــة املتطلبــات أهــم ومــن الدراســة، مــدة علــى يتناوهلــا الــيت املوضــوعات أو خاللــه،

 الطــالب، هــؤالء حيــرزه الــذي التقــدم مــدى قيــاس إىل تســتهدف الــيت التقــومي فنيــات للطــالب،
 الدراسـي املقـرر فيعد). 19: 2011 علي، السيد( الطالب تفيد اليت واملصادر املراجع وكذلك
 حيتـوي حيـث بإعـداده، املتخصصـون يقـوم إذ والـتعلم التعلـيم عمليـة السـتمرار الطريـق كخريطة

 واخلطــــط املتوقعــــة األهــــداف: ومنهــــا التعليميــــة؛ العمليــــة يف للنجــــاح الطالــــب حيتاجهــــا مــــا كــــل
 إىل األســـتاذ يقـــدمها ينبغـــي الـــيت واملصـــادر الدراســـية املـــواد تشـــمل كمـــا واملوضـــوعات والـــربامج
 املوازنــة مــن البــد وناجحــة، متوفقــة شخصــيات خلــق يف التعليميــة املؤسســة ولنجــاح. الطــالب

 أي وأداءه ومتثلــه وتقبُلــه التالميــذ يُطيقــه مــا وبــني وحتصــيل، وواجبــات كمقــررات تعطيــه مــا بــني
 تــوازن عــدم يف ألن الطمــوح، ومســتوى التحصــيل مســتوى بــني والقــدرات، املقــررات بــني املوازنــة
 الفشـــل اىل بـــه يؤديـــان هلمتـــه وتثبيطـــا للـــدارس تعجيـــزا اليـــه املؤديـــة الوســـيلة مـــع املنشـــود اهلـــدف

  ).335: 1985 دسوقي،(



 331   )وآخرون فرامرز مريزائي( ... دافعية التعلم االقتصادية ملادة احملادثة لدى الطالب

  . منهجية البحث3
امليــداين وأدوات  املــنهج مســتفيدًة مــن التحليلــي – الوصــفي املــنهج علــى الدراســة هــذه اعتمــدت
 العربيـــة اللغــة تعلـــم يف اإليــرانيني للطـــالب واملهنيــة االقتصـــادية دوافـــع الــتعلم  لتكشــف اإلحصــاء

. الــدوافع ــذه الدراســية واملــواد املقــررات عالقــة ومــدى خاصــة العربيــة احملادثــة مهــارة وتعلــم عامــة
 شــــيت، الشــــهيد وجامعــــة الزهــــراء، جامعــــة يف) ش 1400/1401( عــــام يف الدراســــة أجريــــت
 البيانـــات جلمـــع االســـتبانة أداة اســـتخدمت وقـــد. طهـــران وجامعـــة الطباطبـــائي، العالمـــة وجامعـــة

اجلامعــات الغــري . فکــون اختيارنــا اجلامعــات احلکوميــة جــاء نتيجــة خللــو )1اجلــدول( واملعلومــات
ـــا يف مرحلـــة البکـــالوريوس، وأن الطـــالب أکثـــر مقـــدرة  ـــة اللغـــة العربيـــة و آدا احلکوميـــة مـــن طلب
ـــا، وأن  ودافعيـــة، خيتـــارون جامعـــات الطهـــران احلکوميـــة ملواصـــلة دراســـتهم يف اللغـــة العربيـــة وآدا

ن احلکوميـة، اجملتمع اإلحصائي يشمل طالبا من مدن خمتلفـة يواصـلون دراسـتهم جبامعـات طهـرا
 بصــورة الدراســة عينــة اخرتنــا فقــد تــأيت نتــايج الدراســة أشــد مصــداقية وأقــرب الــی الواقــع. كلــذل

 املختلفـة الدراسـية السـنوات يف والطالبـات الطـالب بـني من بطريقة غري متحيزةبسيطة و  عشوائية
ـو  ،)2 اجلدول(  هكـل فـرد منـ  و أنا متثـل السـکان الفائدة الرئيسة للعينة العشوائية البسيطة هي أ

وشـيوع عمليـة  19وأمـا بسـبب جائحـة كوفيـد  ة.لديه فرصة متسـاوية لالختيـار مـن أجـل الدراسـ
التعلــــــيم االفرتاضــــــيًة، فاســــــتخدمت االســــــتبانة الکرتونيــــــة بعــــــد وضــــــعها يف تطبيــــــق بُــــــرس اليــــــن 

)porsline 110 يف اإلجابــة ك)*، وتوزيعهــا عــرب رابــط االســتبانة اإللكرتونيــة بــني الطــالب، فشــار 
 وطالبــة طالبــا 110 إىل الدراســة عينــة أفــراد عــدد ذا بلــغ طالبــا وطالبــة وأکملــوا االســتمارة، فألجــل

ـــا والرتمجـــة العربيـــة جبامعـــات الطهـــران احلکوميـــة )3 اجلـــدول( يف  مـــن قســـمي اللغـــة العربيـــة وآدا
ــــاحثون قــــام االســــتبانة بنــــاء أجــــل ومــــن). 4 اجلــــدول( البكــــالوريوس مرحلــــة  لــــىع بــــاالطالع الب

 اســتبانتنا وتــأثر. بــالتعلم وعالقتهــا وخصائصــها الدافعيــة عــن املعلومــات ومجــع الســابقة الدراســات
 األســئلة وتــدجني بتغيــري قمنــا كمــا مباشــرا، تــأثريا رمضــانيان حممــد اســتبانة مــن الدافعيــة جمــال يف

 للتأكيــد اخلــرباء مــع التشــاور وبعــد. إيــران يف العربيــة اللغــة تعلــم وظــروف البيئــة مــع موافقــة لتكــون
ا يف االســتبانة اشـــتملت وقــد األســئلة؛ بعـــض بتعــديل قمنــا االســـتبانة صــدق مــن  النهائيـــة صــور
 ســؤاال، 22 يشــمل احملــور فهــذا العربيــة؛ اللغــة تعلــم دافعيــة: وهــي الدافعيــة مــن أنــواع ثالثــة علــى

 الدافعيــة تــدين وأســباب أســئلة، 10 تشــمل وهــي العربيــة؛ اللغــة تعلــم دافعيــة تزيــد التــی والعوامــل
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 أسـئلة 6 مـن تكونـت وهـي؛ الدراسـية، واملقـررات بـاملواد خيـتص وفيمـا. أسئلة 8 تتضمن لتعلمها
 بعـــض علـــى االســـتبانة حتتـــوي كمـــا. الدراســـية املـــواد عـــن أســـئلة 7و الدراســـية املقـــررات جمـــال يف

 وأهـــم الدراســـية والســـنة واجلامعـــة والعمـــر اجلـــنس منهـــا؛ الشخصـــية، باخلصـــائص املتعلقـــة األســـئلة
 اسـتخدمنا االسـتبانة يف العبـارات ولقيـاس. دوافعهـم يف التغـري ومـدى العربيـة اللغـة لـتعلم دوافعهم
 حمايـد - 3 أعـارض - 2 بشـدة أعـارض - 1: النحوالتـايل علـى للموافقـة اخلماسي ليكرت مقياس

 حلسـاب كرونبـاخ ألفـا معامـل اسـتخدم املقيـاس ثبـات من وللتحقق بشدة، أوافق - 5 أوافق - 4
 الــتعلم دافعيــة بعــد ثبــات وبلــغ ،)84/0( الكــل ثبــات درجــة ووصــل. الــداخلي االّتســاق معامــل

 بلــــغ كمــــا ،)74/0( الدافعيــــة ضــــعف وأســــباب ،)88/0( الدافعيــــة ازديــــاد وأســــباب ،)80/0(
ـــــات ـــــات وبلـــــغ ،)86/0( الدراســـــية املقـــــررات بعـــــد ثب  كمـــــا). 93/0( الدراســـــية املـــــواد بعـــــد ثب

  .واملعلومات اإلحصائية البيانات لتحليل) spss.26( برنامج استخدمنا

  الجامعات حسب الدراسة عينة أفراد توزيع: 1 جدول
  النسبة التراكمية  النسبة الصالحة  النسبة المئوية تكرار البيانات  الجامعات
  37.3  37.3  37.3  41  جامعة طهران

  71.8  34.5  34.5  38 جامعة العالمة طباطبايي
شيت   85.5  13.6  13.6  15  جامعة الشهيد 

  100.0  14.5  14.5  16  جامعة الزهراء
    100.0  100.0  110  اجملموع

  الدراسي  المستوى حسب الدراسة عينة أفراد توزيع: 2 جدول
 النسبة التراكمية النسبة الصالحة  النسبة المئوية  تكرار البيانات  المستوى الدراسي

  22.7  22.7  22.7  25  السنة األوىل
  41.8  19.1  19.1  21  الثانيةالسنة 

  64.5  22.7  22.7  25  السنة الثالثة
  100.0  35.5  35.5  39  السنة الرابعة
    100.0  100.0  110  اجملموع
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  الطالب جنس حسب الدراسة عينة تصنيف: 3 جدول

  الجامعية  الفروع تصنيف: 4 جدول

  النسبة التراكمية  النسبة الصالحة النسبة المئوية تكرار البيانات  الفروع
  49.1  49.1  49.1  54  اللغة واألدب العربية
  100.0  50.9  50.9  56  ترمجة اللغة العربية

    100.0  100.0  110  اجملموع

  
  المناقشة واالستنتاج .4

ا؟   ما أهم الدوافع االقتصادية لدى الطالب اإليرانيني يف قسم اللغة العربية وآدا
 وتظهـر. الطـالب دوافـع يف املعياريـة واالحنرافـات احلسابية املتوسطات 5 رقم جدول يوضح

 متوسـط أن يتضـح وهـذا). 21.13- 57.88( بـني تتغـري احلسـابية املتوسـطات أن النتائج هذه
 لــتعلم االقتصــادية الــدوافع متوســطة علــى يــدل كمــا. مرتفعــة العربيــة اللغــة لــتعلم الطــالب دوافــع
 ارتفــاع علــى تــدل العامــة والــدوافع االقتصــادية الــدوافع بــني فاملقارنــة. العامــة الــدوافع بنســبة اللغــة

 تـــدفع الـــيت الـــدوافع أن يعـــين وهـــذا. الطـــالب لـــدى االقتصـــادية للـــدوافع بالنســـبة العامـــة الـــدوافع
 األســئلة أو الفقــرات تعــداد أن كمــا االقتصــادية، الــدوافع مــن أكثــر العربيــة اللغــة لــتعلم الطــالب

  .  النتيجة هذه على تؤثر االستبانة يف
 الشــفوية الرتمجــة جمــال يف للعمــل أن احلســايب املتوســط يتبــني الــدوافع أنــواع إىل بالنســبة أمــا
 الرتبــة هلــا وإذن االقتصــادية، الــدوافع بــني مــن األوىل الرتبــة) 4.58( حســايب مبتوســطة والكتابيــة
 العربيـة اللغـة يـتعلم الطالـب أن إىل تشـري النتيجـة فهـذه الدافعية؛ بنود كل بني املقارنة يف األوىل

  النسبة المئوية للتراكم النسبة الصالحة  النسبة المئوية  تكرار البيانات  الجنس
  15.5  15.5  15.5  17  الذكور
  100.0  84.5  84.5  93  اإلناث
    100.0  100.0  110  اجملموع
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 جمــال أي يف الرتمجــة جمــال يف يعمــل وأن اللغــة هــذه مــن الرتمجــة علــى قــادراً  يكــون أن يريــد ألنــه
 ففـــي اهلـــدف هـــذا إىل يصـــل أن يســـتطع مل إذا أمـــا. العربيـــة اللغـــة فـــرع يف املهنيـــة اجملـــاالت مـــن

 يف جـاءت الدافعيـة فهـذه املـدارس، يف العربيـة اللغـة كمعلـم اللغـة تعلـيم دافعيـة إىل يهـتم النهاية
 مــن املــدارس يف التعلــيم دافعيــة  أن إىل يشــري وهــذا ؛)4.05( احلســايب باملتوســط األخــرية الرتبــة
  .  األخرية الرتبة يف هي االقتصادية الدوافع بني

 هـــؤالء بـــني العربيـــة اللغـــة لـــتعلم االقتصـــادية الـــدوافع عـــن ختتلـــف فهـــي العامـــة، الـــدوافع أمـــا
 بالعربيـــة الـــتكلم مهـــارة وإتقـــان ،)4.45( احلســـايب باملتوســـط العربيـــة باللغـــة وللحـــب. املتعلمـــني
 الـــدوافع بـــني املقارنـــة يف العربيـــة اللغـــة تعلـــم دوافـــع يف تـــأثري أكثـــر ،)4.38( احلســـايب باملتوســـط
 للغــة الشخصــي احلــب بســبب العربيــة اللغــة يــتعلم الطالــب أن علــى تــدل النتيجــة وهــذه. العامــة
 مـع الـتكلم على قادراً  يكون ألن العربية اللغة يتعلم هو كما حياته، يف اللغة هذه وأمهية العربية
  .العربية اللغة أهل

  الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود الدافعية: المتوسطات 5جدول 

ربية
 الع
لغة
م ال

 تعل
وافع

د
  

 المتوسط  أسئلة
االنحراف المنوال  الحسابي

  المعياري
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

دية
صا
القت
ع ا
دواف

ال
  

1  4.05  4  1  

21.13  2.7  
2  4.17  5  0.94  
3  4.58  5  0.61  
6  4.22  5  1  
7  4.12  5  0.96  
4  4.10  5  1  

57.88  8.67  

امة
 الع
وافع

الد
  

5  4.31  5  0.73  
8  4.15  5  0.93  
9  3.53  4  1.13  

10  4.11  5  0.94  
11  3.51  3  1  
13  4.45  5  0.75  
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14  4.03  5  0.94  
15  4.38  5  0.77  
16  2.39  1  1.2  
17  1.35  1  0.74  
18  4.05  5  1.2  
19  3.53  4  1.2  
20  2.08  1  1.2  
21  1.91  1  1  
22  2.56  1  1.3  

  دوافع الطالب؟ازدياد عالقة املقررات الدراسية يف مادة احملادثة ب ما
) 001/0( (sig))، وفقـا لقيمـة الداللـة اإلحصـائية 6نتائج ارتبـاط بريسـون يف اجلـدول ( إن

، تـدل علـى وجـود عالقـة بـني بيانـات املقـررات الدراسـية والدافعيـة. 05/0وهي كانت أقـل مـن 
وهــي تبــني وجــود عالقــة إجيابيــة، لكــن مــدى شــدة هــذه  301/0إذن تشــري ارتبــاط بريســون إىل 

العالقــة متوســطة أو شــبه ضــعيف بــني املتغــريين. أي إذا كانــت املقــررات الدراســية مفيــدة فتزيــد 
لـى أن املقـررات الدراسـية وأهـدافها حاليـا لـن تـؤثر تـأثريا دوافع الطالب للتعلم. كما هي تـدل ع

شـــديدا علـــى ازديـــاد دوافـــع الطـــالب لـــتعلم مهـــارة احملادثـــة العربيـــة. وكمـــا ســـبق وأشـــرنا إىل أمهيـــة 
الـــتالؤم بـــني املقـــررات الدراســـية ودوافـــع الطـــالب يف عمليـــة الـــتعلم؛ فيجـــب أن يكـــون املقـــررات 

    معات اإليرانية متناسبة مع دوافع الطالب اإليرانيني.الدراسية يف دروس احملادثة يف اجلا

  : معامل ارتباط بيرسون بين الدافعية والمقررات الدراسية6جدول 
  ارتباط بيرسون  المقررات الدراسية  الدافعية

  ارتباط بريسون  1 0.301**
  الداللة اإلحصائية    .001 املقررات الدراسية

  اجملموع  110  110
  الدافعيةزيادة   ارتباط بريسون 0.301**  1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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). 7ومت حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة يف املقــررات الدراســية (اجلــدول 
تشـــرح نتــــائج املتوســــطات احلســــابية علــــى أســــاس البيانــــات مــــن وجهــــة نظــــر الطــــالب أن هــــذه 

  ).2.68ب لتعلم مهارة احملادثة (الدراسية مبا فيها ال تزيد دوافع الطال املقررات

  : تصنيف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمقررات الدراسية7جدول 

المقررات 
  ةالدراسي

 أسئلة
المتوسط 
 المنوال الحسابي

نحراف اال
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

نحراف اال
  المعياري

1  1.84  2  0.914  

22.8818  4.39293  

2  1.92  2  0.814  

3  2.20  2  0.937  

4  2.28  2  0.978  

5  2.20  2  0.937  

6  2.68  3  1.066  

  ما مدى تأثري املواد الدراسية يف مادة احملادثة على دوافع الطالب؟
) علــى أســاس معادلــة 8لإلجابــة عــن هــذا الســؤال اســتخدمنا اختبــار رغرســيون (اجلــدول 

y=a+bx ووفقـــا للنتـــائج الداللـــة اإلحصـــائية .(sig) تشـــري النتيجـــة علـــى وجـــود العالقـــة بـــني ،
متغــري مســتقل أو املــواد الدراســية ومتغــري تــابع أو الدافعيــة. فــيمكن تنبــو الدافعيــة مــن خــالل 

يف هـــذا اجلــدول تـــدل علـــى ارتبــاط متوســـطة بـــني  (R)املــواد الدراســـية. كمـــا معامــل االرتبـــاط 
مـن تغيـريات الدافعيـة مرتبطـة  15/0) بـأن (R squareفتبني نتيجة معامل التحديد املتغريين. 

إىل أنـــه ميكـــن أن يكـــون مقـــدار دوافـــع  (B)بتغيـــريات يف املـــواد الدراســـية. إذن تشـــري النتـــائج 
. كمـا تشـري إىل ازديـاد دوافـع الطـالب مبقـدار 0/0إذا كانت املـواد الدراسـية  63/0الطالب 

تـدل علـى أن املـواد  Beta. ونتـائج معامـل 1/0يف حالة تطوير املواد الدراسـية مبقـدار  60/0
  على الدافعية، وهو تأثري إجيايب و ذات صلة. 39/0الدراسية تؤثر مبيزان 
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  : تحليل االنحدار (رغرسيون) بين المواد الدراسية والدافعية8جدول 

T Beta Constant R Square R B Sig  اد مدى تأثيرالمو
الدراسية في 
 االدافعية

17.953  .603 .153 .391a 63.809 .000b 
4.415 .391    .603 000. 

a. Predictors: (Constant), course material 
b. Predictors: (Constant), course material 

  
  . النتائج5

  أظهرت نتائج الدراسة:
احلکوميــة يف اختيــارهم فــرع اللغــة العربيــة إن رغبــة طــالب اللغــة العربيــة جبامعــات طهــران  - 

ا ترجع إلی دوافعهم العامة خاصـة يف حـبهم للغـة العربيـة واشـتياقهم إلتقـان مهـارة الـتکلم  وآدا
ا يف ا مما يدل علی مکانة هذه م اللغة وامهية التکلم   .حيا

تتضح من املتوسطات احلسابية أمهية الدوافع االقتصـادية کالـداوفع اخلاصـة لـدى طـالب  - 
اللغــة العربيــة جبامعــات طهــران احلکوميــة يف عميلــة الــتعلم، ممــا يــدل علــی أن أكثــرهم يتعلمــون 

حقـل الرتمجـة بأنواعهـا املختلفـة  يفاللغة العربية حسب دوافعهـم االقتصـادية، ومـن أمههـا العمـل 
يف عمليـة تعلـم اللغـة العربيـة. وبعـد فشـلهم االقتصادية  الدوافع بني من األوىل الرتبة حيث حتتل

يف کسب الکفاءة اللغوية للدخول يف هذا احلقل فهم مييلـون إىل جمـاالت أخـرى مـن العمـل يف 
ا عادة.   فرع اللغة العربية وآدا

ر تـأثريا شـديدا علـى ازديـاد أن املقررات الدراسية وأهدافها حاليا لن تؤثتدل النتائج علی  - 
، ويف حالـــة تطـــوير املـــواد الدراســـية واختيارهـــا وفقـــا دوافـــع الطـــالب لـــتعلم مهـــارة احملادثـــة العربيـــة

لدوافع الطالب فسنشاهد ارتفاع دوافع الطالب لتعلم اللغـة العربيـة، ولكـن النتـائج تشـري حاليـا 
ب متوســـطة أو ضـــعيفة. وهـــذا مـــا إىل أن شـــدة تـــأثري املـــواد الدراســـية علـــى ارتفـــاع دوافـــع الطـــال

بـني و هـا الـتالؤم بينيستلزم إعـادة النظـر يف ختطـيط املقـررات الدراسـية وموادهـا وتعـديل أهـدافها و 
 يف دروس احملادثة العربية.جلامعات اإليرانية بادوافع الطالب 
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 تظهر نتائج الدراسة مکانـة اللغـة العربيـة بـني طـالب جامعـات طهـران احلکوميـة وتأثريهـا - 
يف اختيــارهم هــذا الفــرع اجلــامعي، فيــأيت االهتمــام مبهــارة التعامــل مــع اجملتمــع العــريب واالرتبــاط 
ــم، کــدافع مهــم بعــد الــدوافع اإلقتصــادية واملهنيــة لــديهم، هــذا مــا يســتلزم االبتعــاد عــن النظــرة 

يف عمليـة تعلـيم  التقليدية لتعليم اللغة العربية بايران والتقـرب إىل النظـرة االقتصـادية  االجتماعيـة
اللغــة وإعــادة النظــر يف املقــررات الدراســية وأهــدافها، لتكــون عمليــة تعلــيم اللغــة العربيــة وتعلمهــا 

 أکثر فائدة و جناحا مما کانت عليه.
  

  التوصيات
  ضرورة االهتمام بدوافع االقتصادية واملهنية يف املقررات واملواد الدراسية.

  العلماء حول اللغة العربية يف إيران. االهتمام بدوافع الطالب وتغيري نظرة
  ضرورة استفادة أقسام اللغة العربية يف اجلامعات اإليرانية من املواد الدراسية املفيدة.
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  .173 – 195. ص 5. جملة احتاد اجلامعات العربية. العدد »عينة من طلبة جامعة القسيم

هــاي  ارزيــايب وضــعيت آمــوزش«). ش 1397صــطفی؛ وشــريفي، نســيم، ورســتمي، احســان (جــوانرودی، م
دانشــــگاهی بــــرای تــــرويج کــــارآفرينی در رشــــته زبــــان وادبيــــات عربــــی "بــــا تکيــــه بــــر حمتــــوای آموزشــــی 

 . مشــاره14دوره پژوهشــی اجنمــن ايرانــی زبــان وادبيــات عربــی.  –جملــه علمــی ». هــای تــدريس" وروش
  . 117 – 136 . ص47

ريشــه يــابی مشــکالت آمــوزش زبــان عربــی در دانشــگاه هــای ايــران "مبــانی «). ش 1384رســويل، حجــت (
  .43 -  58. ص 47- 48 مشارهپژوهشنامه علوم انسانی. ». تعريف گرايش ها"

بـود گردشـگری سـالمت در ايـران«ش).  1394جناريان، ماجد ( ؛ائلى، هدقر  جملـه ». نقش زبان عربـی در 
  .  213 – 228. ص 37. مشاره 11علمی پژوهشی اجنمن ايرانی زبان وادبيات عربی. دوره 

حتليــل وبررســي عوامــل ضــعف «). ش 1389متقــي زاده، عيســى؛ حممــدي، دانــش، وشــريازي زاده، حمســن (
هـــارت هـــاي زبـــاين از ديـــدگاه اســـتادان ودانشـــجويان ايـــن دانشـــجويان رشـــته زبـــان وادبيـــات عـــريب در م

  .  115 - 137. ص 1 . مشاره1دوره فصلنامه پژوهش های زبان وادبيات تطبيقی. ». رشته
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بررســي ونقـد سرفصــل درس هــاي رشـته كارشناســي زبــان «). ش 1391حســن، وسـهرايب، منصــوره (جميـدی، 
 .  105 -  125. ص 2 مشارهعلوم انسانی.  پژوهشنامه انتقادی متون وبرنامه های». وادبيات عريب

سنجش ارتباط عوامـل نگهدارنـده بـا  «). ش 1399؛ حسيين، عبداهللا، واشكوري، عدنان (مهدوي فر، زهرا
جملـه علمـی اجنمـن ». کاهش انگيزه دانشـجويان کارشناسـی زبـان وادبيـات عربـی براسـاس نظريـه هرزبـرگ

  .  113 – 136. ص 56 مشارهايرانی زبان وادبيات عربی. 
بررســی انگيــزش يــادگريی زبــان عربــی «). ش 1400؛ حممــدي، دانــش، وزارعــي فــرد، محيــد (نظــری، يوســف

جملـه علمـی اجنمـن ايرانـی زبـان ». دانشجويان دانشگاه شرياز بر مبنای سيستم خـود انگيزشـی زبـان دوم
  .  71 – 92. ص 58 مشارهوادبيات عربی. 

  

  الندوات
آفزينی در رشــــته مرتمجــــی زبــــان طــــرح دوايــــده بــــه منظــــور كــــار «ش).  1393نظــــري، علــــي؛ فرهــــادي، حممــــد (

وجتــاری ســازی رشــته زبــان وادبيــات عربــی وششــمني گردمهــايی سراســری ، مهــايش ملــي كــارآفريين »عربــی
  مديران گروه عربی. مسنان: دانشگاه مسنان.
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  هاي دولتي ايران  انگيزه اقتصادي دانشجويان دانشگاه
  در يادگيري درس مكالمه

  هاي شهر تهران  نمونه موردي: دانشگاه

  *فرامرز ميرزائي
 ***زاده  عيسي متقي ،****سروش خاني

  چكيده
احساسات زبان آموزان عربي، وتشويق آنها براي  زشانگي انگيزه اقتصادي يادگيري موجب
هاي اقتصادي   ، سنگ بناي فعاليتمالزيرا زبان مانند  ،شود  ادامه تحصيالت دانشگاهي مي

شمار   بههاي اقتصادي   فعاليتارتباطي  كه عنصر مهم گفتن  سخنبه ويژه  ،مدرن است
هاي   بين عوامل تĤثير گذار در تحصيل وانگيزهافتد كه   . يادگيري تنها زماني اتفاق ميرود  مي

هاي اقتصادي   دانشجويان هماهنگي برقرار باشد. هدف از اين پژوهش بررسي انگيزه
هاي   دانشجويان ايراني در يادگيري مهارت مكالمه عربي در دوره ليسانس وارتباط سرفصل

 ميداني روش بر تكيهو تحليلي –ها با استفاده از روش توصفي   آموزشي با اين انگيزه
الكرونيكي    آوري اطالعات ومعلومات دانشجويان از ابزار پرسشنامه  . وبراي جمعاست

استفاده شد، پس از قرار دادن آن در اپليكيشن پرس الين، لينك پرسشنامه بين دانشجويان 
هاي تحصيلي مختلف   نفر از دانشجويان در سال 110توزيع گرديد. وبه صورت تصادفي 
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 1400/1401هاي دولتي تهران در سال تحصيلي (  رشته زبان وادبيات عربي  دانشگاهاز 
) spssافزار آماري (  هاي پژوهش در نرم  ش) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند، وداده

 ايعربي را بر  زبان مورد مطالعه، بيشتر دانشجويان كه  نتيجه اينمورد پردازش قرار گرفت. 
خود را  تضمين آينده گيرند  تا   مي   مطمئن ياد دستيابي به يك شغل اهداف اقتصادي و

 ديني،ها ومواد آموزشي كنوني دروس مكالمه براساس اهداف فرهنگي  سرفصللكن . كنند
شود كه   طراحي شده وبه ندرت به محورهاي اقتصادي توجه دارد. واين باعث مي وسياسي

ي اقتصادي خود ويادگيري مهارت مكالمه ها  دانشجويان در رسيدن به اهداف وانگيزه
ها ومواد آموزشي در افزايش   باشند. همچنين نتايج نشان داد كه ميزان تأثير سرفصلنموفق 

  انگيزه دانشجويان براي يادگيري زبان عربي بسيار كم است.
  ، انگيزه اقتصادي، درس مكالمه.عربي يادگيري زبان ها: واژه كليد


