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Abstract 
This study aims to uncover the study of the acquisition of conversation skill from the perspective 
of the emotional filter hypothesis that contains influencing factors, such as motivation, anxiety, 
and confidence in confidence and analyzes the effect of those factors affecting the acquisition of 
Arabic language conversation among students of the Department of Arabic Language at the 
University of Shiraz and reveals the relationship between the filter of affective and achievement 
Learn this skill. The study followed the descriptive approach, because it is more appropriate to 
the subject of the research, by applying a questionnaire on the phenomenon of studying the 
acquisition of speaking skill from the perspective of the emotional filter hypothesis, on 33 
samples of students of the Department of Arabic Language at the University of Shiraz, and it 
was analyzed using the SPSS program. The study used the Pearson correlation coefficient to find 
out the relationship between the emotional filter of students and the achievement of Arabic 
language learning on the skill of conversation. Based on the results of this study, according to 
Pearson's test, that there is a correlation between the acquisition of speaking skill and the 
emotional filtering. This claim comes down to a high position and is characterized by strength, 
as the correlation coefficient for Pearson equals %68. The result indicates that motivation and 
conversation skill are related to each other because students who are more motivated in the skill 
of conversation increase their educational ability. Also, students who are less motivated, have a 
lower degree of learning speaking skill. This claim is highly powerful and is due to the amount 
of Pearson's correlation coefficient of %82 percent. As well as anxiety, for students who escalate 
in them, the level of speaking skill decreases, and for students who have low anxiety, the level of 
speaking skill increases. This claim relays high and is powerful, as Pearson's correlation 
coefficient is equal to %67. And also self-confidence affects the acquisition of the skill of 
conversation because a person who is confident of himself is more daring in the skill of 
conversation, without being embarrassed by making mistakes. This is highlighted by the amount 
of Pearson's correlation coefficient of %45 percent. 

Keywords 
Acquisition, Arabic language skills, emotional filter, students of the Department of Arabic 
Language, University of Shiraz. 

                                                                                                     

 Corresponding Author, Email: rahmani6038@gmail.com 



 جملة اللغة العربية وآداهبا

م2021 فياخلر، 3  ، العدد17السنة   

)مقالة حمكمة( 367 - 389صفحة   
Print ISSN: 1735-9767 

Online ISSN: 2423-6187 

https://jal-lq.ut.ac.ir/ 

لدى طالب  "ةاملصفاة الوجداني"من منظور فرضية دراسة اكتساب مهارة احملادثة 

 امعة يارا جبقسم اللغة العربية 

 2رحمانیاسحق ، 1عبدالرزاق رحماني
 ران.يجبامعة هرمزكان، بندرعباس، إ -هرمز-أستاذ مساعد يف مركز الدراسات والبحوث  .1

 إيران.،  يارا ، يارا أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة  .2

 (29/04/2021. تأريخ القبول: 01/12/2020)تأريخ االستالم: 

 امللخص

اليت  "املصفاة الوجدانية"إىل الكشف عن دراسة اكتساب مهارة احملادثة من منظور فرضية  دراسةاله د  ه هت

لل التأثار من تل  العوامل املؤثرة الكتساب حمادثة حتس وفالقلق والثقة بالن، الدافعكحتتوي على العوامل املؤثرة، 

صفاة الوجدانية وإاجا  تعلمم املاللغة العربية لدى طالب قسم اللغة العربية جبامعة يارا  والكشف عن العالقة بني 

ان موضوع البحث، وذل  بتطبيقها الستبيتناسبا مع على ه ه املهارة. اتبعت الدراسة املنهج الوصفي، ألنه أكثر 

عينة من طلبة قسم  33الوجدانية، على بظاهرة دراسة اكتساب مهارة احملادثة من منظور فرضية املصفاة  خاص ٍّ

(، ومت 1400-1399خالل الفترة الزمنية للفصل األول للموسم الدراسي )  من اللغة العربية جبامعة يارا

ملعرفة العالقة بني (  (Pearsonبارسون معامل ارتباطدراسة ال تواستخدم . SPSSحتليلها باستخدام برنامج 

توجد  نَّهفإفقًا الختبار بارسون و صفاة الوجدانية وإاجا  تعلمم مهارة احملادثة. بناً  على نتاجج ه ه الدراسة، وامل

 يزنل ه ا االدعاً مبكانة عالية ويتصف بالقوّة إذ  الوجدانية،عالقة ارتباطية بني اكتساب مهارة احملادثة واملصفاة 

رتبطان بعضهما تالدافعية ومهارة احملادثة  أن إىلوتشار النتيجة  /.68ساوي تمعامل االرتباط عند بارسون ان 

مدى قدرهتم التعليمية؛ كما أن الطالب  یرتفعمهارة احملادثة ن الطالب ال ين يتميزون بدافع أك ر يف أل ،ببعض

عندهم. ه ا االدعاً يتميز بقوة عالية ويعود سبب مهارة احملادثة ال ين يقل عندهم الدافع تنخفض درجة تعلمم 

صاعد يف يتبالنسبة للطالب ال ين ، باملئة. وك ل  القلق82/0قوته إىل كمية معامل االرتباط لبارسون وهو

 مهارةمستوى عندهم والطالب ال ين تتدنّى درجة القلق، يتعاىل  احملادثة مهارةنفوسهم، يقل عندهم مستوى 

الثقة  وأيضا /.67. يزنل ه ا االدعاً مبكانة عالية ويتصف بالقوّة إذ معامل االرتباط عند بارسون يساوي ادثةاحمل

دون أن احملادثة، بالنفس تؤثر يف اكتساب مهارة احملادثة ألَن الشخص الواثق من نفسه يكون أكثر جرأة يف مهارة 

 باملئة.  45/0كمية معامل االرتباط لبارسون وهي وذل  ي ر  من خالل  األخطاً.يقع يف حرج من ارتكاب 

 ةالرجيسالكلمات 

   .اكتساب، مهارات اللغة العربية، املصفاة الوجدانية، طالب قسم اللغة العربية، جامعة يارا 
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 مقدمة

إن حياة اإلنسان يف تقلب مستمر وتغار داجم، فال متضي على وتارة واحدة، أو على منط 

أخرى، ويشعر باألمن وباخلو   وبالكره أحياناا نن يشعر باحلب أحياانفعايل واحد. فاإلنسا

أحيانا أخرى ولالنفعاالت قيمة كبارة يف التفاعالت االجتماعية فهي تساعد على فهم 

اآلخرين، وبالتايل التعامل معهم تساعد اآلخرين على أن يدركوا ويفهموا ما نرمي إليه وما 

االنفعاالت من الشحنة الوجدانية اليت تساعد الفرد على مواجهة نريد التعبار عنه، وتزيد 

 (618: 2017،العنكويياملواقف والتفاعل معها. )

أداة  ألهناحتتل اللغة مكانة ك رى يف حياة اإلنسان وتُعت ر بشكل عام من أهمّ ميّزاته، 

وهلا وظيفة تفاهم بني أفراد اجملتمع الواحد، ووسيلة للتعبار عن الوجدان، التصال وإلا

مجالية للتعبار عن الت وق واحلس اجلمايل. ل ا تعلم اللغة وإتقان مهارهتا املختلفة يعت ر 

  ضرورة من ضرورات احلياة االجتماعية.  

إن تعليم اللغة العربية يهد  إىل متكني الطالب من مهارات اللغة، عن طريق تزويده 

هتا الصحيحة، والتدرج يف تنمية ه ه باملهارات األساسية ومساعدته على اكتساب ممارسا

املهارات، حبيث يصل الطالب يف هناية ه ه املرحلة إىل مستوى لغوي ميكنه من استخدام 

اللغة بشكل يساعده على مواصلة الدراسة يف املراحل التعليمية. )الناقة، ييخ العيد، 

2009: 88) 

حيث تقدم ه ه  الثانية،حاولت العديد من النظريات تفسار كيفية اكتساب اللغة 

ساعد على اختيار تومعرفة ه ه النظريات ؛ ورات خمتلفة حول اللغة واكتساهباالنظريات تص

أبر  ه ه للمتعلمني على خمتلف أعمارهم ومن  املناسبة واستراتيجياتهطراجق التدريس 

التفسارية.   اوقوهت ابسبب بساطته" وذل   ستيفن كرايني"هي نظرية  النظريات وأيهرها

الوجدانية.  وهي املصفاة اتفرضيالأحدث وأقوى  فادة منإىل االست دراسةاله ه د  هت

( االكتساب مقابل 1عدة مفاهيم وهي:  تل  الفرضيةوتتضمن األسال  اليت أدت إىل 

ينطوي  األولمفهومني خمتلفني بوضوح.  دركالتعلم: عندما نفكر يف "تعلم اللغة" حنتاج إىل 

على تلقي معلومات حول اللغة، وحتويلها إىل معرفة من خالل اجلهد الفكري وختزينها من 

خالل احلفظ. واآلخر ينطوي على تنمية مهارة التفاعل مع األجانب لفهمهم والتحدث 

 يتم وأنه به، التنبؤ ميكن اللغة اكتساب أن الفرضية ه ه ترى( الترتيب الطبيعي: 2بلغتهم. 

الثانية.  واللغة األم اللغة بني االكتساب يف تشاهبا هناك أن وترى  .اكتشافه ميكن وفق ترتيب

 متعلمي أطفال أخطاً مع الثانية اللغات متعلمي أخطاً تشابه يفسر الفرضية ضوً ه ه ويف
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( 4 .( املراقبة: حياول الطالب واملعلمون تصحيح األخطاً لبناً الدقة3 لغاهتم األم.

 ونال يفهم البالطاإلدخال: لتعلم اللغة، جيب أن تكون املعلومات الواردة مفهومة. إذا كان 

 (.Krashen ،1982 :29ما يقوله املعلمون، فإن اكتساب اللغة ينخفض )

 اوضرورهتدراسة أمهية ال

عليهم  باملستمر؛ الكتساب القدرة على البحث والتطوير، كما جي السعي علمنيلملينبغي  

حتديث  من الضروري  ل لت اجملتمع وتطويرها. وربط املعرفة حبياة الطلبة واحتياجا

الك رى هل ه الدراسة يف الكشف عن العوامل املساعدة  ت ر  األمهيةومعارفهم وتقنياهتم، 

اكتشا  طرق ووساجل تساعد و يف تعلم اللغة الثانية ومعرفة العوامل اليت تعيق تعلمها.

وخفض مستوى القلق و يادة الثقة يف النفس عند طلبة اللغة دوافع التثارة اسالطلبة على 

 .احملادثة العربيةجل تعلم من أ العربية

 أهدا  الدراسة

: املصفاة الوجدانية. وهي  "سيتفن كرايني" اتعلى أحدث وأقوى نظري الدراسةعتمد ت

 وتسعى لتحقيق األهدا  التالية:

تأثار  ىومد ،العالقة بني تعلم احملادثة واملصفاة الوجدانيةهتد  الدراسة إىل معرفة  -

 العوامل الوجدانية على تعلم احملادثة.

 معرفة عالقة كل من متغارات الدافع والقلق والثقة بالنفس يف تعلم احملادثة.-

 أمام تعلم احملادثة. حاجالمعرفة أهم املشكالت اليت تقف -

 أسئلة الدراسة

 ة اإلجابة عن األسئلة التالية:حاولت الدراسة احلالي

لدى  العربية واملصفاة الوجدانية تعلممبني  حصاجية، اإلداللة الذات  عالقةال مدى تواجد

 ؟اللغة العربيةطالب 

 وينبثق من السؤال الرجيس السابق األسئلة الفرعية التالية:

 لدىاللغة العربية، والدافع  تعلممحصاجية، بني اإلداللة العالقة ذات الجد اتومدى 

 ؟جبامعة يارا  ه ا الفرع طالب 

حصاجية، بني اكتساب اللغة العربية، والقلق لدى اإلداللة العالقة ذات المدى تواجد 

 يارا ؟جبامعة  اطالهب
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اللغة العربية، والثقة بالنفس  تقانحصاجية، بني ااإلداللة العالقة ذات المدى تواجد 

 يارا ؟جبامعة  صاصه ا  اإلختطالب لدى 

  فرضية الدراسة:

  لإلجابة على ه ه التساؤالت مت اقتراح الفرضية العامة التالية:

الطلبة للغة العربية واملصفاة الوجدانية  تعلممإحصاجية بني  داللة ذات ارتباطيه عالقة توجد

 0،05(>sig)داللة ستوى مل وفقاجبامعة يارا   ه ا الفرعلدى طالب 

 اجلزجية:الفرضيات 

 لبة العربيةطاللغة العربية والدافع لدى  تقانتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصاجية بني ا

 . 0،05(>sigستوى داللة )مل وفقا جبامعة يارا 

 اطالهباللغة العربية والقلق لدى  اكتسابتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصاجية بني 

 . 0،05(>sigمستوى داللة ) بناً  على جامعة يارا يف 

اللغة العربية والثقة بالنفس لدى  تعلممذات داللة إحصاجية بني عالقة ارتباطية توجد 

 . 0،05(>sigمستوى داللة )بناً  على  اللغة  جبامعة يارا ه ه طالب 

  الدراسات السابقة

 الوجدانية،منظور فرضية املصفاة  من لغةاكتساب مهارة الات عديدة تناولت دراسهناك 

 منها:

إىل الوقو  على مستوى  ه ه الدراسة ( هتد 2017دراسة التنقاري و مالجه ) -

من  210، وتتكون عينة البحث من  الكرمي ظاهرة القلق اللغوي لدى طالب يعبة لغة القرآن

ل االستبيان يلحت متالطالب والطالبات وُ ِّع عليهم استبيان خص بظاهرة القلق اللغوي ، 

، فأظهرت النتاجج أن مستوى القلق اللغوي لدى أفراد العينة يف  SPSSبوساطة برنامج 

االمتحان ، وقلق  مستوى معتدل ، واتضح أن من مصادر القلق عند أفراد العينة : القلق من

، وقد أوصى االحتاد السليب حنو اللغة اهلد  ، وقلق التقومي السليب ، وقلقاالتصال اللغوي

ت ، على أن تكون االمتحانانظام االمتحانات التقليدية البحث بضرورة إعادة النظر يف 

ة االستراتيجيات التعلمية ، فضال عن ضرورة معرفمستمرة على مدار الفصل الدراسي

 .للطالب

تبني تأثار العوامل املؤثرة على  فقد قاما بدراسة( ( WANG Wenjuan: 2013دراسة  -

 منوذجا "فيجي"الطالب الصينيني الكتساب اللغة الصينية يف املدارس الثانوية الصينية يف 

وه ا الورق خيتار العوامل املؤثرة مثل املوقف والدافع واهلوية الثقافية الصينية وحيلل 
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على البيانات اليت مت احلصول التأثار من تل  العوامل املؤثرة يف االستحواذ الصيين. بناً  

عليها من مسح طالب املدارس الثانوية العرقية الصينية يف فيجي، وصلت الدراسة إىل أنم 

يف تدريس اللغة الثانية. كما يتم  افرضية املصفاة الوجدانية لكراين تلعب دورًا مهمًا إريادي

 اخلارج.اقتراح استخدام استراتيجيات التدريس لتدريس اللغة الصينية يف 

إىل بيان فاعلية فرضية املصفاة هدفت ه ه الدراسة ( (Xiaoyan Du: 2009دراسة  -

حتتوي اليت املصفاة الوجدانية  الوجدانية يف تدريس اللغة الثانية، تقدم ه ه الورقة مفهوم

 SLTيف عوامل، ومن خالل حتليل ه ا املوضوع يناقش كيفية االستفادة منها  ثالثةعلى 

 إجياد طريقة أفضل إلجراً التدريس. ةميكن ملدرسي اللغة الثاني وال ي

( فقد كشف يف Yashima, Zenuk-Nishide, Shimizu: 2004) و مالجهياييما  دراسة -

دراسة أجروها على الطلبة اليابانيني ال ين يتعلمون اللغة اإلاجليزية بوصفها لغةً أجنبيةً أنم 

ما تؤدي إىل الشروع يف االتصال والرغبة يف مواصلته،  الثقة االتصالية لدى املتعلم عادةً

بينما يدفعه االجتاه اإلجيايب حنو جمتمع اللغة اهلد  وثقافتها وحيثه على تعلمم ه ه اللغة 

جبدّية واجتهاد، وبالتايل ممارستها يف املواقف املختلفة وإجادهتا. وأيارت ه ه الدراسة أن 

الشؤون الدولية )املواقف الدولية(؛ السياسية أو  مكانا يفاملتعلم ال ي يريد أن يبحث لنفسه 

ما يبادر إىل االتصال اللغوي والشروع يف  االجتماعية أو التعليمية غالبا االقتصادية، أو

تكوين العالقات ع ر اللغة اهلد . ولقد كشف يشيما ورفاقه يف دراستهم أن الجتاهات 

وطيدةً بدافعيته ويروعه يف استخدام اللغة املتعلم حنو اللغة اهلد  وجمتمعها عالقةً 

 اهلد .

 مراجعة األدب النظري

 اكتساب مهارة احملادثة 

يتم هبا تعلم اللغة األم، ذل  أن الفرد يكتسب  ،عملية غاريعوريةي هاكتساب اللغة الثانية 

 ولغته األم يف مواقف طبيعية، وهو غار واع ب ل . ودون أن يكون هناك تعليم خمطط له، 

 .يف عملية التعلم نفسهعلى روسا منظمة يف قواعد اللغة، وطراجق استعماهلا، وإمنا يعتمد د

والكتساب اللغة ثالث مراحل، وهي: التعر  واالستيعاب، واالستمتاع. أما التعر  فهو 

إدراك العناصر اللغوية والتفريق بينها، وربط كل عنصر بوظيفة خاصة تبدو واضحة عند 

ها وبني وظاجف العناصر األخرى. وأما االستيعاب فيتخطى العناصر إنشاً التقابل بين

معىن اجلزجية ووظاجفها إىل فهم أمناط اجلمل، والتفريق بني كل منط منها، وبني اآلخر. 
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إذا استطاع إدراك العناصر الصوتية والصرفية، وإدراك الوظاجف النحوية  البالطأن ذل  

صرفية، وإدراك الوظاجف النحوية اليت تؤديها ه ه تؤديها ه ه العناصر الصوتية وال اليت

مل، والفروق بني منط منها ومنط، وأحاط مبعاين املفردات يف العناصر، وعر  أمناط اجل

 كل منط، فقد استوعب النص ال ي أمامه، أي أحاط باملقصود منه. 

ثقافية واملرحلة الثالثة هي االستمتاع، وهو ذايت يف جانبه األك ر، ولكنه ذو روافد 

قوامها مؤثرات ال وق العام، والروابط العاطفية بني اجلماعة، والبيئة اجلغرافية 

والتارخيية. ومن مث إذا كان حتصيل التعر  واالستيعاب ممكنا خالل الدرس فقط من فإن 

وال وقية، إن صح ه ا  العاطفيةإمناً االستمتاع حباجة إىل املعايشة واالندماج والعدوى 

 (8-7 :1984ام حسان، التعبار. )مت

 مفهوم املصفاة الوجدانية

تنبين النظرية الطبيعية اللغوية لكراين، العامل اللغوي األمريكي على مخس فرضيات منها 

فرضية املصفاة الوجدانية، جتسد فرضية املصفاة الوجدانية وجهة نظر كرايني القاجلة 

ا، ولكن غار سبيب، يف اكتساب اللغة بأن عددًا من "املتغارات العاطفية" تلعب دورًا تيساريً

الثانية. وتشمل ه ه املتغارات: الدافع والثقة بالنفس والقلق. يدعي كرايني أن املتعلمني ذوي 

احلافز العايل، والثقة بالنفس، والصورة ال اتية اجليدة، ومستوى منخفض من القلق 

. الدافع املنخفض، تدين واالنبساط هم أفضل استعدادًا للنجاح يف اكتساب اللغة الثانية

ويشكل "كتلة املصفاة الوجدانية احترام ال ات، القلق، االنطواً والتثبيط ميكن أن يرفع 

 ( Krashen ،1982 ،30عقلية" متنع استخدام املدخالت املفهومة من أجل االكتساب. )

جها  نفسي ومهي، متثله وتتحكم فيه احلالة املصفاة الوجدانية يرى العصيلي بأن 

تعلمه اللغة الثانية أو تلقيه الدخل، كدرجة التوتر، والدوافع حنو  عندالنفسية للمتعلم 

التعلم، ومستوى الثقة بالنفس، وحنو ذل  من العوامل النفسية اليت تتحكم يف سعة ه ا 

ففي حالة الراحة النفسية وقوة اجلها  أو ضيقة أو انقباضه يف أثناً تلقي الدخل اللغوي. 

الدافع وارتفاع الثقة بالنفسي يتسع املصفى عند املتعلم، ويتقبل الدخل اللغوي ويفهمه، ومن 

مث يكتسبه. ويف حالة التوتر وضعف الدافع وفقدان الثقة بالنفس فإن ه ا اجلها  يضيق أو 

  (289: 2003منه مل يفهمه. ) ئاًينغلق، فال يقبل دخالً لغوياً، وإن قبل يي

نشيطا، أي عندما  الطالب عيق تعلم اللغة عندما يكونتاملصفاة الوجدانية ل ل  فإن 

يف وضع انفعايل سيئ كالقلق واخلو ، وانعدام احلافز والدافعية، وعدم الثقة  صبحي
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وتقوي مساكته،  ،املصفاة الوجدانيةبالنفس. وه ه األوضاع العاطفية السلبية ترفع مستوى 

فيعمل سداً مينع وصول الدخل اللغوي إىل الدماغ املتعلم يتم حظر املدخالت مريح يضيً 

عندما القلق مرتفع، واحترام ال ات منخفضة، أو الدافع هو منخفض. وبالتايل، والطبقات 

 (Krashen ،1982: 30)القلق املنخفضة هي أفضل الكتساب اللغة. 

 فرضية املصفاة الوجدانية

جتسّد ه ه الفرضية وجهة نظر" كراين" بأنم هناك عدداً من املتغارات االنفعالية، تلعب 

دور امليسر ال السبب يف عملية اكتساب اللغة، وه ه املتغارات تشمل: الدافع، الثقة بالنفس، 

القلق. املدخالت قد ال يستفاد منها إذا كان هناك ما يسمى باحلاجز العقلي ال ي مينع 

فان املدخالت تصل إىل جها   ةة منها، إذا كان معدل املصفاة الوجدانية منخفضاالستفاد

االكتساب وتصبح كفاًة اكتساب عالية، أما إذا كان مرتفعا فلن تصل املدخالت إىل جها  

( عند عدم الدافع، نقص الثقة، القلق وعدم يعور Krashen ،1982: 30االكتساب. )

بالراحة يكون املصفاة الوجدانية مرتفعا وإذا مل يكن هناك قلق أو كان هناك هد   الطالب

يف ه ه  "كراين"لقد أكد  ودافع ويف حالة الثقة بالنفس يكون املصفاة الوجدانية منخفضا.

اللغة الثانية لن يتم ما مل يتلق املتعلم اللغة اهلد  يف بيئتها احلقيقة  تعلممالنظرية أن 

طبيعي، أما متعلمها تعليما منهجيا يف فصول دراسية فلن يكتسبها ما مل يتحول بالتواصل ال

 الفصل الدراسي إىل بيئة يبيهة بالبيئة احلقيقية الطبيعية للغة اهلد .

 مل املؤثرة يف املصفاة الوجدانيةعواال

وه ه يرى كراين يف نظريته أن الدافع والقلق والثقة بالنفس تؤثر يف اكتساب اللغة الثانية 

العوامل تؤثر بطبيعة احلال على تعلم اللغة الثانية إما باإلجياب أو السلب، ومن 

ن بعض ه ه العوامل قد تؤثر باإلجياب يف ظرو  وبالسلب يف ظرو  أ لإلهتماماملثار

وجدانية ( تؤثر العوامل ال216 :2003أخرى، أي إهنا ليست ذات تأثار مطلق. )جالل، 

(. عادة، ميكن 31: 1982على تأثار اكتساهبم )كرايني،ميق ملتعلمي اللغة بشكل ع

للمتعلمني ال ين لديهم دافع واضح وثقة قوية بالنفس وقلق قابل للقياس احلصول على املزيد 

من املدخالت بسبب تأثارات التصفية املنخفضة على إدخال اللغة. على العكس من ذل ، 

فإن متعلمي اللغة لديهم مدخالت أقل نتيجة لتأثارات التصفية العالية. ل ل  يف تدريس 

للطالب إلجراً مدخالت اللغة املصفاة الوجدانية جيب تقليل درجة  العربية،ادثة اللغة حم

 بشكل فعال يف بيئة متناغمة.
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 الدافع

يف تعلم اللغة، وال ي بدونه ال  على أن الدافع عامل مهم الدراسات التربويةتشار غالب 

: توقع الفرد للنجاح يف هو نتاج عاملني رجيسينيوحتقيق أهدا  طويلة املدى، ميكن للمتعلم 

-Brophy, 1999: 75) ) .مهمة معينة والقيمة اليت يعلقها الفرد على النجاح يف تل  املهمة

ومن املتفق عليه، أن النجاح يف اكتساب لغة ثانية ال يعتمد على طراجق التدريس املتبعة 85

 لتعلم املوجودة لديهم.افحسب بل ك ل  على قدرات املتعلمني و دوافع 

لشخص حول ، يعد الدافع ظاهرة ثالثية األبعاد تتضمن معتقدات ايف جمال التعليمو

، وأسباب أو أهدا  الشخص ألداً النشاط واالستجابة العاطفية القدرة على أداً النشاط

 (55-43: 1390ديبورا جي استيب ، )بالنشاط. املرتبطة 

 يف اكتساب اللغة الثانية واحملفزات افعوالدأمهية 

 رغبة أو فالدافعيةتعدُّ الدافعية عنصرًا أساسيًّا يف تعليم اللغة وتعلمها للناطقني بغارها، 

 مهاراهتا على والسيطرة اللغة األجنبية، تعلم يف فشله أو املتعلم اجاح يف معيار هي املتعلم

املتعلم  به يقوم ال ي النشاط توجه ألهنا والكتابة(؛ واحملادثة، والقراًة، األربع )االستماع،

 واحلافز الطبيعي يكون السبب ما غالبا الناس، مع هبا والتواصل اللغة فاستعمال وحتدده،

 األجنبية اللغة جمتمع إىل يتجه عندما أن املتعلم أيضا املعرو  ومن اللغة. لتعلم األول

يعود  وه ا معهم، واالندماج اللغة، تل  أهل مع التواصل يف من رغبته يزيد وثقافته

 اللغوية الكفاية يف إىل  يادة يؤدي ال ي اللغوي الدخل من يزيد مما املتعلم؛ على بالفاجدة

 دافعية كانت كلما أنه الدراسات بعض فقد أثبتت اللغوية، املهارات على والسيطرة لديه،

 املتعلم؛ ألهنا لدى اللغوية احلصيلة إثراً يف  ادت قوية، األجنبية جمتمع اللغة حنو املتعلم

 أفضل من هي اللغة وعملية استعمال باللغة، الناطقة الشخصية تقمص إىل املتعلم تقود

 بني تتفاوت اللغة استعمال فرص أن من على الرغم عليها واحملافظة لتعلمها الوساجل

  (200 :2003، حياهتم. )العصيلي وطبيعة وثقافاهتم، بيئاهتم، حسب املتعلمني
ختتلف عن درجة الدافعية لتعلم اللغة إيران ية يف عربإن درجة دافعية متعلم اللغة ال 

تُدْرَس كلغة أجنبية يف بيئة غار بيئة اللغة  إيرانيف العربية  ومبا أن اللغة .بلد آخرنفسها يف 

ني، وعلى املقررات الدراسية اليت درسيعتمد النجاح أو الفشل بشكل  كبار على امل ل ااألمِّ، 

والبصرية، ونوعية التدريس، واألنشطة الصفيَّة، والبيئة  تشتمل على املساندات السمعية
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اليت جتعل العملية التعليمية )الدافعة( ه ه احلوافز تشكِّل القوة احملرِّكةو .التعليمية املناسبة

 .أكثر فعالية

 انيةافع يف اكتساب اللغة الثوأنواع الد

 يف تعلم اللغة العربية من منظورين.  طالبظر إىل دوافع الالنميكن 

 

 أ. الدوافع التكاملية

وذل  من أجل ما، ل جدا من الدافع الشخصي لتحصيل لغة اهي تل  اليت تعكس مستوى ع

. وه ا النوع من الدافع يقوم بدور نشيط يف تعلم اللغة، حيث اتسهيل عملية اتصاله بشعوهب

ع التكاملية يشبتون اجاحا واجتاها إجيابيا أمجعت األحباث على أن الطالب أصحاب الدواف

حنوها وحنو يعبها أكثر من أي دوافع أخرى وه ه الدوافع التكاملية تتصل بالرغبة تعلم 

ال ين قدموا إىل  اإليرانينياجد كثارا من  (115-114 :2010 ،مدكور وريدياللغة. )

للحاجة إليها، فقد تعلموا يف كل موقف ما حيتاجون إليه،  عربيةقد تعلموا اللغة الالعراق 

فه ه ميكن … تعلموا لغة الفندق ولغة املطعم والتسوق وغارها من املواقف االتصالية

 .تسميتها بالدوافع التكاملية

 

 الدوافع الغرضية

فهي الرغبة يف حتصيل اللغة من أجل أغراض نفعية، ويدخل فيهـا تشجيـع الوالدين 

م اللغة يقل اجاحا إذا ين وما يابه ذل . وه ه تقوم بدور أقل يف تعليم اللغة )فتعلمواآلخر

أكثر منها تكاملية، ألن القيمة هنا كغاية لتحصيل الكفاية  الغرضيةكانت دوافع الدارسني 

يف اللغة األجنبية تتقدم، ويقل البحث عن عالقة نشيطة مع املتحدثني باللغة وينحصر األمر 

الدوافع من وهي  (115-114، املصدر نفسه) (.عض املعلومات عن ثقافة اللغةيف معرفة ب

وظيفة  )يغلاليت حترك دارس اللغة الثانية إىل حتقيق أهدا  وحاجات قصارة املدى مثل 

 (أو السياحة ...اخل

 القلق اللغوي 

القلق هو حالة من اخلو  الغامض الشديد ال ي يتمل  اإلنسان، و يسبب له كثار من 

ويبدو متشاجما  الشخص القلق يتوقع الشر داجما،واألمل، والقلق يعين االنزعاج و الضيق

، 2001مضطربا، كما أنم الشخص القلق يفقد الثقة بنفسه.)فاروق، ومتوتر األعصاب و
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عن القلق ال ي قد يكون مال ما للشخص  -نوعا ما-(  ولكن قلق اللغة األجنبية  خيتلف 18

 الشخص، أو القلق ال ي يظهر يف حادثة معيّنة أو مكان ما ويـرىوال ي يكون سببه خجل 

Maclntre & Gardner  أنَّ القلق اللغوي هو اخلو  أو التخـو  الـ ي ينتاب الطالـب ممـا

ميكـن أن يقـع عنـد تعلُّم اللغـة األجنبيـة، فمـراده أن يـصل إىل أنَّ القلـق اللغـوي هـو اخلـو  

لة من التوتر تنتاب للغات األجنبية، ونستطيع أن نقول إن القلق حاالـسليب عند تعُّلم ا

 ((275-251 :1989 من أمر جمهول. الطالب خوفا

 تأثاره على اكتساب اللغة الثانيةالقلق و

" كرين "أنه كلما ا داد القلق لدى املتعلمم قلم لديه اكتساب اللغة، وكلما قلم القلق ا داد ىير 

عن ظرو ٍ يخصيّةٍ أو صفميّةٍ.  هبا، سواً أكان ه ا القلق ناجتاواكتساتدفق اللغة الثانية 

، أي عندما يكون الدارس عيق تعلم اللغة عندما يكون نشيطاي املصفاة الوجدانيةل ل  فإن 

ملتعلم للغة  لطالبيف وضع انفعايل سيئ كالقلق واخلو . ل ل  من املفروض أن يشعر ا

الطمأنينة واألمان، حىت ال يكون يف موقف يأخ  فيه وضع العربية باعتبارها اللغة ثانية ب

وعلى الرغم من أن مجيع جوانب  (Krashen,1982:30)حمتمل. الدفاع ضد خطر قاجم أو 

استخدام اللغات األجنبية وتعلمها ميكن أن يسبب القلق، فعادة ما يشار إىل التحدث 

اخلو  ال ي حيدث عندما يتطلب ن الباعتبارها أكثر أنشطة اللغات األجنبية إثارة للقلق. 

مشاعر التخو ، يسبب  كامل،املوقف استخدام لغة ثانية ال يتقن هبا الفرد بشكل 

 .Horwitz, E. K., Horwitz, M .واالستجابات الفسيولوجية مثل  يادة معدل ضربات القلب

B., & Cope, J.1986: 125-132))  

 ة الثانيةأسباب القلق من تعلم اللغ

يعور ناتج من عدم االرتياح والتوتر، والرهبة من تعلم اللغة األجنبية، اليت يعاين  القلق هو

منها غار الناطقني هبا، وهي تنبعث من مشاعر ارتبطت مبهارة غار جيدة يف الكتابة، أو 

 (MacIntyre, Gardner 1994: 283–305)  احملادثة، أو القراًة، أو مهارة االستماع.

ول إن القلــق اللغـوي يتكــون مـن: القلــق التواصــلي، وقلــق ــ القـ Horwitz  يرى

االمتحــان، واخلــو  مــن التقــومي الــسليب، ويقــصد بــالقلق التواصــلي اخلــو  املــرتبط 

مبواقــف تواصــلية حقيقيــة أو متوقعــة، أمــا قلــق االمتحــان فــاراد بــه خــو  ُ الطالـب مـن 

ومي بنـاً علـى نتيجتـه الـسابقة يف االمتحـان، فقـد يعتريـه اخلـو  مـن احلـصول علـى التقـ
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 النتيجـة غـار املرضـية نفـسها، ممـا يـؤدي إىل خلق تـصورات ومعتقـدات معادية لالمتحان.

Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J.1986: 125-132))  

 التخلص من القلق

معرفة تصريف األفعال، عدم ، ال يقتصر فقط على العربيةلغة الب التحدّث تعلم دمعإنم 

والشيً ال ي ،  معينة لتعلمها اسبًوقواعد اللغة، وحفظ العديد من املفردات، فكلها تبلغ نِ

فكر كثارا يف ردة فعل اآلخرين، ي أالللمتعلم ل ا البد القلق، واخلو ، ومينع تعلمها هو 

، فهم أيضا واجهوا تل  املشكلة عندما سعوا إىل تعلم عربيةال ةلغالتحدث معهم بيعندما 

، اللغة العربية يف فترة تعلموينبغي  .تل  اللغة، أو إن كانوا يف األصل أصحاب تل  اللغة

أغلب األوقات، وبال ات يف أوقات احملاضرة، والتعر   يف العربيةحماولة التحدث باللغة 

ساعد على ياليت عوامل التكرار، هو من أهم الوأيضا  ة.على أيخاص يبادلون االهتمام باللغ

يتل ذ  أغنية اإلستماع  اىل راكرمثال تتعلم، عند امل تخلص من مشكلة التوتر، والقلقال

ر كتابة الكلمات، واجلمل اجلديدة، اكرتر حمادثة قصارة ياهدها، اكرت، بسماعها

ويساعد  الثقة بالنفستثبيت املعلومات، واكتساب  ال ي يُعني على التكرار هو و والقدمية،

 تطردسو ، واخلتخلص من الل سهل ا تل  العادات ست. تبديد الشكوك والقلق على

 .اهلواجس اليت تنتاب املتعلم

 الثقة بالنفس

 حياة يف أساسيا دورا تلعب اليت اهلامّة االنفعالية اخلصاجص إحدى بالنفس الثقة مسة تعد

وأيار املخزومي أن الثقة بالنفس هي: احدى مسات الشخصية األساسية، اليت . األفراد

يبدأ تكوينها من  نشأة الفرد، وأهنا ترتبط ارتباطا وثيقا بتكيف الفرد نفسيا واجتماعيا. 

( ول ا الثقة بالنفس ال تكون إال بتقدير الفرد ل اته.  وهي إدراك الفرد لكفاًته 123:2002)

فالثمقة  (197 :1990التعامل بفاعلية مع املواقف املختلفة. )حممد،  ومهارته وقدرته على

بالنّفس، تظهر لدى الطمالب، من خالل الدّور اإلجيايب ال ي يقوم به يف قاعة الدّرس، 

ممثمال يف اإلجابة على األسئلة وااليتراك يف املناقشة، والتّعامل مع السّلطة اإلدارية، وتقبّله 

 (.219 :2004لدّونية )باخوم رأفت عطيّة، بالقدراته دون الشّعور 
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 العوامل املؤثرة يف الثقة بالنفس

العوامل الداخلية: تل  العوامل اليت يولدها الفرد لنفسه مثل أفكاره عن ذاته والتطلعات 

 الشخصية واإلاجا ات الشخصية والعوامل املختلفة اليت حتدد مستوى تقدير املرً ل اته.

العوامل اخلارجية: هي العوامل البيئية مثل تأثار اآلباً واأليخاص املهمني يف حياتنا  

ب دوراً حامسا يف تشكيل الثقة بالنفس خصوصا أثناً السنوات األوىل لعوالعوامل اخلارجية ت

من الطفولة. وبالنسبة للبالغني تكون العوامل الداخلية هي احلامسة. ميكننا أن نعيد تربية 

ا ونتحرر من العقبات الداخلية واألفكار السلبية إىل حتول بيننا وبني تقوية تقديرنا أنفسن

 (121، 2015ل اتنا )داود، 

 يف اكتساب اللغة الثانية تنمية مستوى الثقة بالنفس

تعتمد تنمية الثقة بالنفس و تلعب الثقة بالنفس دورًا مهمًا للغاية يف عملية تعلم اللغة الثانية.

أنفسهم ومساعدة املعلمني أيضًا. جيب على املدرسني السماح للطالب بالشعور  على الطالب

بأنه ميكنهم تعلم اللغة الثانية ك ل  باستخدام املزيد من التشجيع والثناً. جيب أن يكون 

التغلب  يفلطالب ل ليصبح عامال مشجعا اومتناغم اديو جو الفصل الدراسي ممتعًا وحيويًا و

 غض النظرعنأيضًا  منيعلامل كما جيب علىقلقهم.من تقليل ال، وةهم النفسيهواجسعلى 

 كثارا كانت ه ه األخطاً ال تؤثر نإ ،الطالببعض  بعض األخطاً الصغارة اليت يرتكبها 

قوي ثقتهم بأنفسهم. يف يوعليهم  خفف الضغطيُ ه ا العمل ، ألنمالتواصل على عملية

بل جيب  فقط الطالب على املشاركة النشطةع يشجتالفصل الدراسي، ال ينبغي للمدرسني 

التزام الصمت. هناك القليل من الفاجدة من دفع أو إجبارهم و تهمحماسمبالص ر و ي تحلال

على قول ييً ال يرغبون فيه أو ليسوا مستعدين لقوله. على العكس من ذل ، ميكن أن 

لطالب وفقًا جيلب فقط املزيد من العقلية عبً. ل ل  جيب على املعلمني تعليم ا

الختالفاهتم الفردية. وهناك بعض العوامل اليت ميكن أن تقلل من خماو  االتصال يف 

يلي: السماح لزمالً الدراسة بالتعر  على بعضهم البعض،  وهي كما الفصل الدراسي 

خاصة يف بداية العام؛ خلق جو ترحييب دافئ بيئة الفصول الدراسية تعزيز املشاريع 

شات اجلماعية؛ السماح للطلبة اخلجولني بالعمل مع من يشعرون األكثر اجلماعية واملناق

 فقط. القرطاسية  راحة؛ تشجيع األنشطة االجتماعية والشفوية بدالً من املهام 
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 الطريقة واإلجراًات

ميكن  ت وأدواتاعينإجراً ،إضافة اىل ة يالدراسجواً األ ركزحث يف ه ا املعاجل الب

 تطبيقها وتصميمها: 

 منهج الدراسة

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي، ألنه أكثر مالجمة ملوضوع البحث، وذل  بتطبيقها 

لالستبيانات على عينة من طلبة قسم اللغة العربية جبامعة يارا ، حيث يعت ر ه ا املنهج 

اكتساب اللغة الثانية بالتصفية مدى عالقة  حتاول أن تبيّنلطبيعة ه ه الدراسة اليت  اًمناسب

الوجدانية لدى طلبة قسم اللغة العربية جبامعة يارا  "، فاملنهج الوصفي يساعد على 

بيانات واملعلومات الشاملة حول املتغارات وتفسارها وحتليلها باستخدام الاحلصول على 

 أساليب القياس، مث استخراج النتاجج ذات الداللة بالنسبة ملوضوع الدراسة. 

 وعينة الدراسةمع اجمل

 ،بها جبامعة يارا فــرع اللغـة العربيـة وآداـطلبة هــ ه الدراســة  يف اإلحصاجي ركزملا يشــمل

 مبلغ عدده وقد (انتقاً)دون ةبطريقة عشواجيمع األصلي اجملمت اختيار عينة الدراسة من و

 .اطالب( 33)

 أداة الدراسة

طراجق  أهم من وهي االستمارة أو االستبانة على البيانات مجع عملية يف الدراسة اعتمدت

 تمتو البحث، موضوع حول األسئلة من جمموعة وهي انتشارا وأكثرها البيانات مجع

 فردي. بشكل يبجِاملُ قبل من عليها االستجابة

 املعاجلة اإلحصاجية

يف حتليل نتاجج دراسته،  )البارسون(حتليل التغاير املصاحبالوصف واستخدم الباحث 

 . (SPSS)وذل  باستخدام احلقيبة اإلحصاجية للعلوم االجتماعية 

 الدراسةحتديد 

دراسة اكتساب مهارة احملادثة من منظور فرضية املصفاة الوجدانية : املوضوعية احلدود-

 امعة يارا .جبلدى طالب قسم اللغة العربية 

للموسم الدراسي  األول للفصل الزمنية الفترة خالل الدارسة أجريت :احلدود الزمانية -

(1399-1400). 
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 عمل الباحث الدراسة لطلبة قسم اللغة العربية جبامعة يارا .: املكانية احلدود -

وال ي ستقراجي إلتفصيلي االوالدراسة احلالية املنهج الوصفي  املنهجية: اتبعتاحلدود -

كما أنه يقوم بتوضيح  ة تامة.دقب التعبارعنهاووصفها  يعتمد على دراسة الظاهرة و

خصاجص تل  الظاهرة عن طريق التعر  على مساهتا وصفاهتا، ومجع املعلومات املتعلقة 

 .مث عرض وصياغة النتاجج يف ضوجها هبا وحتليلها وتفسارها ومن

 عرض النتاجج

 دراسة العينات وحتليلها

 الوصف

 محادثة العربيةمهارة التعلّم  .1الجدول 

 مجموع النسبة النسبة المئوية التردد محادثة العربيةتعلّم 

 21.2 21.2 7 منخفض

 66.7 45.5 15 متوسط

 100 33.3 11 عالي
 __ 100 33 المجموع

 

ادثة العربية لدى الطالب تتراوح بني مهارة احمليدل اجلدول السابق على أن تعلمم 

بالنسبة املئوية، وبني  45.5املتوسط بالنسبة املئوية، وبني املستوى  21املستوى الداين 

 بالنسبة املئوية. 33.3املستوى العايل 

 الدافع والرغبة .2الجدول 

 مجموع النسبة النسبة المئوية التردد الدافع والرغبة

 9.1 9.1 3 منخفض جداً

 33.3 24.2 8 منخفض

 66.7 33.3 11 متوسط

 90.9 24.2 8 عالي

 100 9.1 3 عالي جدا

 _ _ 100 33 المجموع
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 ىرغبة إليها يف مستواليدل اجلدول السابق على أن الدافع لتعلمم اللغة العربية و 

بالنسبة املئوية، والنسبة املئوية للدافع يف احلد املتوسط تساوي  9.1يساوي  ،امنخفض جد

باملئة. والنسبة املئوية املرتفعة للدافع عند الطالب تستوعب مساحة تساوي  33.3

 باملئة.   9.1يساوي  سجل رقماياملستوى العايل  باملئة. والنسبة املئوية للدافع يف24.2

 القلق .3الجدول 

 مجموع النسبة النسبة المئوية التردد القلق

 3 3 1 جدا منخفض

 27.2 24.2 8 منخفض

 66.7 39.4 13 متوسط

 90.9 24.2 8 عالي

 100 9.1 3 عالي جداً

 _ _ 100 33 المجموع

 

املعلومات اليت وردت يف اجلدول السابق تدل على أن النسبة املئوية للقلق يف تعلمم اللغة 

؛ أما درجة القلق فتتوسّط عند 24.2باملئة. ونسبة القلق املنخفضة تساوي 3العربية تساوي 

باملئة.  24.2باملئة. مثة النسبة املئوية لدرجة القلق املرتفعة سجلت رقماً يساوي 39.4الرقم 

 باملئة.  9.1لتعلمم اللغة العربية ما يساوي  جدا ة القلق يسجل مستوى مرتفعامث

 نفسالثقة بال. 4الجدول 

 مجموع النسبة النسبة المئوية التردد الثقة بالنفس

 15.2 15.2 5 منخفض جداً

 36.4 21.2 7 منخفض

 63.6 27.3 9 متوسط

 87.9 24.2 8 عالي

 100 12.1 4 عالي جدا

 _ _ 100 33 المجموع
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 نفسيدل اجلدول السابق على أن النسبة املئوية للطالب ال ين اخنفضت درجة ثقتهم بال

باملئة. أما درجة الثقة  15.2إىل  وصل ملحوظاً ،قد تراجعت تراجعايف تعلم العربية 

بالنسبة املئوية.  وتتوسط درجة الثقة  21.2 :فتصل إىل اخنفاض غار متزايد  نفسبال

باملئة، وتسجل الدرجة 24.2إىل  نفسباملئة. وهنال  تعلو درجة الثقة بال 27.3 عند نفسبال

 باملئة.  12.1العالية جداً لتعلمم اللغة العربية بنسبة مئوية تساوي

 ياتاختبار الفرض

 الفرضية األساسية

 واملصفاة الوجدانيةة بني تعلمم احملادثة العربية على يد الطالب نيبدو أن هناك عالقة معيّ

 لطالب قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة يارا . 

 للطالبالمصفاة الوجدانية اختبار بيرسون؛ معالجة العالقة بين تعلّم المحادثة العربية وبين . 5الجدول 

 معامل االرتباط لبيرسون التردد 
 مستوى األهمية

(significance level) 

 &تعلّم المحادثة العربية

 (المصفاة الوجدانية)
33 678/0 000/0 

 

ملعاجلة العالقة املتواجدة بني املتغارين: تعلمم اللغة معامل االرتباط لبارسون مت توظيف 

 قياس. وذل  ألجل استحضار املتغارين كالمها ضمن مستوى صفاة الوجدانيةالعربية وامل

. لبارسونمعامل االرتباط من  ه ه العينة اإلحصاجية  الدقة يف وه ا ما يؤكد  ؛املسافة

املعلومات املتواجدة يف اجلدول السابق تكشف عن العالقة املعنية بني املتغارين: تعلمم اللغة 

بالنسبة املئوية. ألن مستوى األمهية 99للطالب على مستوى  واملصفاة الوجدانيةالعربية 

طالب باملئة، أن ال 99. فعليه ميكن ادعاً ه ا األمر وبثقة عالية 01/0املكتسبة تقلم عن 

لتعلمم اللغة العربية، يتمتعون مبوهبة  املصفاة الوجدانيةال ين يتميزون بدرجة أعلى من 

ك رى يف التعلمم. وك ل  الطالب ال ين يقلم نقاؤهم الشعوري، تقل مقدرهتم يف التعليم. 

ساوي تعند بارسون معامل االرتباط  ،ألنممبكانة عالية ويتصف بالقوّة  االدعاًيزنل ه ا 

تدل على مدى فإهنا  ييًالبارسوين إن دلت على معامل االرتباط /. وه ه الكمية يف 68

 عالية. ال هتاوقدر هتاقو
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  الثانوية ياتالفرض

الفرضية األوىل: "يبدو أن هناك عالقة معنية بني تعلم احملادثة العربية والدافع، بني طالب 

 ظور إحصاجي". قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة يارا  من من

 اختبار بيرسون؛ دراسة عالقة تعلم المحادثة العربية والدافع .6الجدول 

 التردد 
 معامل االرتباط المتبادل )المتقاطع(

 بيرسون

 مستوى األهمية

(significance level) 

 &تعلّم المحادثة العربية

 )الدافع(
33 823/0 000/0 

 

املتواجدة بني الدافع وتعلمم اللغة  العالقةلدراسة معامل االرتباط لبارسون مت توظيف 

العينات  تركيز، فه ا ما يوقمع على املسافة قياس ىالعربية. ذل  أن املتغارين جيربان مستو

اإلحصاجية ملعامل االرتباط لبارسون. واملعلومات امل كورة يف اجلدول األعلى تدل على أن 

املتغارين: الدافع وتعلمم اللغة العربية يرتبطان بعضهما ببعض ع ر عالقة معنية ملحوظة 

بالنسبة املئوية. ذل  ألجل احلصول على اخنفاض مستوى األمهية إىل أقل من 99على مدى 

باملئة، أن الطالب ال ين  99. فعليه ميكن ادعاً ه ا األمر وبدرجة عالية من الثقة أي /01

يتميزون بدافع أك ر يف تعلمم اللغة العربية ترتفع مدى قدرهتم التعليمية؛ كما أن الطالب 

 ال ين يقل عندهم الدافع تنخفض درجة التعلمم عندهم. 

معامل االرتباط لبارسون ته إىل كمية ه ا االدعاً يتميز بقوة عالية ويعود سبب قو

 باملئة. وه ه الكمية يف مقترح البارسوين للمعامل االرتباط يدل على القوّة والقدرة. 82/0وهو

العربية والقلق، بني طالب بادثة احملالفرضية الثانية: "يبدو أن هناك عالقة معنية بني تعلمم 

 قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة يارا ".   

 اختبار بيرسون؛ دراسة العالقة بين تعلّم محادثة اللغة العربية وبين القلق .7الجدول 

 معامل االرتباط لبيرسون التردد 
 مستوى األهمية

(significance level) 

 &تعلّم المحادثة العربية

 )القلق(
33 669/0 000/0 
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للعالقة املتواجدة بني القلق وتعلمم اللغة  ااملعامل االرتباط لبارسون حتديدً قد وظف

. وتدل املعلومات امل كورة يف املسافة قياسالعربية؛ إذ املتغاران يندرجان ضمن مستوى 

اجلدول األعلى أكثر ما تدل على استحضار عالقة معنية بني املتغارين؛ القلق وتعلمم اللغة 

أن يدعى أن الطالب ال ين تتصاعد  بالنسبة املئوية؛ فعليه ميكن 99العربية، على مستوى 

عندهم مستوى التعلمم والطالب ال ين تتدنّى درجة القلق يقل يف نفوسهم درجة القلق، 

من معامل  دعاً يتميز بقوة عالية انطالقاعندهم مستوى التعلمم. وه ا االيتعاىل عندهم، 

 االرتباط املقاطع املتواجد يف مقترح بارسون. 

ة ملحوظة بني تعلمم حمادثة اللغـة العربيـة وبـني    ندو أن هناك عالقة معيالفرضية الثالثة: "يب

 قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة يارا "      بني طالب بالنفسالثقة 

 الثقة بالنفساختبار بيرسون؛ دراسة العالقة بين تعلّم محادثة اللغة العربية وبين  .8الجدول 

 معامل االرتباط لبيرسون التردد 
 مستوى األهمية

(significance level) 

 &تعلّم المحادثة العربية

 )الثقة بالذات(
33 45/0 05/0 

 

وتعلمم اللغة العربية. نفس لدراسة املتغيّرين؛ الثقة بالمعامل االرتباط لبارسون مت توظيف 

؛ فعليه تعد العينة اإلحصاجية مناسبة ملعامل املسافة قياسإذ املتغاران يقعان ضمن مستوى 

وتدل املعلومات امل كورة يف اجلدول األعلى أن هناك  ؛قترح البارسويناملاالرتباط لدى 

بالنسبة املئوية،  95وتعلمم اللغة العربية على صعيد  نفسعالقة معنية بني املتغارين الثقة بال

 95فيمكن أن يدّعى وبثقة عالية أي بدرجة  باملئة.05/0ألن مستوى األمهية املكتسب يساوي 

، واإلتقانأعلى، تعلو عندهم درجة التعلمم  نفسيةباملئة، أن الطالب ال ين يتميزون بثقة 

بط مستويات التعلم عندهم. حيل هتنفس كما أن الطالب ال ين تقل عندهم درجة الثقة بال

  ي ر  من خالل كمية معامل ه ا االدعاً ويندرج ضمن املستوى املتوسط قوة ومقدرة، وذل

باملئة. وه ه الكمية يف معامل االرتباط تؤمئ إىل القدرة  45/0االرتباط لبارسون وهي 

 والقوة املتوسطة.    
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 النتيجة

توصلت  ر فرضية املصفاة الوجدانيةدراسة اكتساب مهارة احملادثة من منظومن خالل 

 الدراسة إىل:

 قسم طلبة لدى الوجدانية واملصفاة مهارة احملادثة اكتساب بني ارتباطية عالقة وجود -

 ،هارة احملادثةمل اكتساب هناك كان ةمنخفض املصفاة الوجدانية كانت فكلما اللغة العربية،

 .  مهارة احملادثة،ينخفض  مستوى اكتساب   ةمرتفع كونت وعندما

يرتبطان بعضهما ببعض ع ر عالقة معنية "الدافع وتعلمم اللغة العربية ":املتغارين أن  -

بالنسبة املئوية. ذل  ألجل احلصول على اخنفاض مستوى األمهية 99ملحوظة على مدى 

باملئة، أن  99/. فعليه ميكن ادعاً ه ا األمر وبدرجة عالية من الثقة أي 01إىل أقل من 

ى قدرهتم التعليمية؛ كما الطالب ال ين يتميزون بدافع أك ر يف تعلمم اللغة العربية ترتفع مد

ول ا على املدرسني أن الطالب ال ين يقل عندهم الدافع تنخفض درجة التعلمم عندهم. 

 عاإبدا أكثر طرق واستخدام الصفي، الروتني لكسر وذل  التدريس، طرق يف التنويع

 وحماولة الطالب، محاس وتقلل الدافعية من حتد اليت التقليدية عن الطرق داعتبواال

 طرق يف كالتنويع الصف، داخل املنوعة األنشطةكما أن . العملية التعليمة يف طالبال إيراك

 الطالب مشاركة فإن الصفية، غار األنشطة وك ل  وغارها، ...التدريبات وحل التقييم،

 أو بشكل تساعد الفصل خارج واالجتماعية واألكادميية، الثقافية،ك املتنوعة األنشطة يف

 .العربية لتعلم الدافعية و يادة اللغوية املهارات تنمية يف بآخر

بالنسبة  99عالقة معنية بني املتغارين القلق وتعلمم اللغة العربية، على مستوى أن  -

املئوية؛ فعليه ميكن أن يدعى أن الطالب ال ين تتصاعد يف نفوسهم درجة القلق، يقل 

القلق عندهم، يتعاىل عندهم مستوى عندهم مستوى التعلمم والطالب ال ين تتدنّى درجة 

من معامل االرتباط املقاطع املتواجد يف  بقوة عالية انطالقا ظهرالتعلمم. وه ا االدعاً ي

 يبالسل التقومي من اخلو  هو العينة أفراد عند للقلق الرجيس املصدر وأنَّ .مقترح بارسون

باستراتيجيات  موتزويده ،البالط سونف يف الثقة غرسول ا ينيغي  الصادر من اآلخرين

 حجرة داخل األقران تقومي ثقافة غرس عن فضالً السالب، الشعور ه ا على للتغلب تعلميَّة؛

 جهة من بينهم فيما والطالب جهة، من والطالب املدرس بني جوّ وديّ إياعة مع الدراسة،

 .أخرى

 95وتعلمم اللغة العربية على صعيد  نفسأن هناك عالقة معنية بني املتغارين الثقة بال -

باملئة. فيمكن أن يدّعى وبثقة 05/0بالنسبة املئوية، ألن مستوى األمهية املكتسب يساوي 
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أعلى، تعلو عندهم درجة نفسية باملئة، أن الطالب ال ين يتميزون بثقة  95عالية أي بدرجة 

حتبط مستويات نفس ة بال، كما أن الطالب ال ين تقل عندهم درجة الثقواإلتقانالتعلمم 

 دون ،الثانية باللغة التعبار يف جرأة أكثر نفسه يكون من الواثق الشخص النالتعلم عندهم. 

مهارة  اكتسابه تسهيل يف ثقته بنفسه تساهم األخطاً، حيث ارتكاب من حرج يف يقع أن

 أن يضعواعلى املعلمني  انة هبا يف تعلمم اللغة العربية، ل ل  جيبهال ميكن االست. واحملادثة

م هة للمتعلمني، جيب عليبارهم عن أمهية غرس الثقة يف نفس طالهبم، أما بالنسبيف اعت

بأيياً اليت ختلق الثقة  داجما اخلروج من منطقة انعدام الثقة عن طريق القيام أن حياولوا

 املتزايدة قوية يف تعلم اللغة العربية.

 التوصيات واملقترحات

 :التالية بالتوصيات واملقترحات اخلروج ميكن الدراسة يهاال توصلت اليت جيف ضوً النتاج

جل إتاحة الفرصة للمعلم بالتواصل مع مجيع أوذل  من  طلبةالتقليص من عدد ال-

قلقهم اجتاه  ىفض من مستواخلدافعيتهم و إلثارة طلبةمن ال علمجل تقرب املأمن و، طلبةال

 اكتساب اللغة الثانية.

و اللغات األجنبية ككل، يف أفواج صغارة حىت يستطيع األستاذ أتدريس اللغة الثانية -

 معرفة وحتديد احتياجات واجتاهاهتم حنو اللغة الثانية.

املعلم يف تطوير خمتلف  ةساعدملالتنويع يف استراتيجيات التدريس احلديثة ضرورة -

 .قدراته ومهارات الطالب

 حنو التعلم.  الطالبفعية ضرورة االهتمام باستثارة دا-

تشجيع األسات ة على استخدام التكنولوجيا احلديثة يف عملية التدريس وذل  -

و يف الفصل. كاألفالم  الطالبدافعية  قويباستخدام الوساجل البيداغوجية املختلفة اليت ت

 إضافة إىل األنشطةواأللعاب  والتارخيية واإلجتماعية واأليرطة الوثاجقيةاملسرحيات 

ما اىل ذل  من األنشطة التحفيزية و والرحالت واستخدام يبكات التواصل اإلجتماعي

 .املنوعة اليت جتعل عملية التعلم أكثر سهولة ومتعة
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 املصادر واملراجع

 اده، انكيزش برای  : نرجس عمويی، رمضان حسنة( ترمج1390استيب ، ديبورا جي )

 ، هتران.4طوهش، پژيادكاري )ا  نظريه تا عمل(، دنيای 

االنفصال النفسي عن الوالدين عالقته بالثقة بالنفس لدى طالب »( 2004باخوم، رأفت عطية )

، اجمللد 4، جملة البحث يف التربية وعلم النفس، مصر العدد «كلية التربية جبامعة امليناً

 .250-217، صص 17

فرنسي، -اجليزيعريب إ-( معجم مصطلحات علم النفس2012احلجا ي، مدحت عبد الر اق، )

 د ط، باروت: دار الكتب العلمية.

( التمهيد يف اكتساب اللغة العربية لغار الناطقني هبا، مكة املكرمة: جامعة 1984حسان، متام )

 أم القرى.

جملة الدراسات « العوامل املؤثرة على مستوى الثقة بالنفس لدى املراهق»(: 2015داود، يفيقة )

 .129-114. صص 12الشهيد محة خلضر اجلزاجر، العدد والبحوث االجتماعية جامعة 

(، دور غرس الثقة بالنفس لدى متعلمي اللغة العربية يف اجاح تعليمهم، 2018سابروين، أمحد )

، صص 2، العدد1جملة علمية حمكمة للغة العربية والتربية اإلسالمية، الطموحات، السنة

15-21. 

وإدارة الضغوط النفسية "، الطبعة األوىل، القاهرة، مصر: ( " القلق 2001السيد، فاروق عثمان )

 دار الفكر العريب للطباعة والنشر والتو يع.

( "علم اللغة النفسي، مناهجه ونظرياته وقضاياه، مصر، الناير 2003مشس الدين، جالل، )

 مؤسسة الثقافية اجلامعية.

نا لدى اإلمام  ين العابدين عليه االنفعال اإلبداعي ومرونة األ»( 2017صخيل العنكويي، حليم )

، صص 20، اجمللد 1، جملة القادسية للعلوم اإلنسانية، العدد «السالم )دراسة حتليلية(

617-646. 

( أساسيات يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغارها، جامعة املل  2003العصيلي، عبدالعزيز، )

 سعود، الرياض.

نفس، مكتبة األاجلو املصرية، خمت ر علم النفس اجلامعة ( مقياس الثقة بال1990حممد، عادل )

 (.sgraugert 1990اإلسالمية، مترجم عن )

، جملد 578، جملة املنهل، العدد «التنشئة االجتماعية والثقة بالنفس»( 2002املخزومي، أمل )
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للغة العربية للناطقني ( املرجع يف مناهج تعليم ا2010مدكور، علي أمحد، وريدي أمحد طعمية )

 بلغات أخر، القاهرة: دار الفكر العريب.

مدى امتالك طلبة املرحلة األساسية ملهارات »( 2009الناقة، صالح وييخ العيد، إبراهيم )

-86، صص 89، جملة القراًة واملعرفة، كلية التربية، جامعة عني مشس، العدد «االستماع

110. 
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