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مستخلص الدراسة
هذ ا درسة ذذل اذذها دمتهذذتت اللغةذذتت درغ ذذل درلة حنذذل ر ذذل حنذذل ذذه لغة ذذت هذذس إىل
الة ذذل دمتهذذت وقحنذذتم اذذست درل ذذت حن ذت و ًقذذت توذذلها درغ ه ذذل وقذذس د ذذلمسا در تاثذذل
د ذذل ت ل (( )AMTBقذذتة ،ة ١٩٨٥م) أ،دة جلةذذا در حنذذتملت ودتلغهاذذتت لذذس إ ذةد ل ذ
درللذذس ت يغحن ذذتا رلعت ذذا يحنعذذل درسةد ذذل كةذذت ت ق ذ دتذذع دتو ذ ( (درهيذذح()ا احن ذ
ُوزي دال ل ت ل يغى ( ) ٢٢اللغةل سة يف دتولهت درثتين ودرثتر ودرةد ذا يف ال ذس لغذحن
درغ ل درلة حنل رغعتتقتت ريهت يف تالل دألارية هةة ع ي سدرةمح
و لس حتغحنل در حنتملت إاصتئحنت متثغذ أهذ درعلذتئ حنةذت غذ( كت ذ دمتهذتت دتللغةذتت
يف دتكذذها دروذذغهك( أكثذذة اهد قذذل كذذةت ل يف درلهديذذل اذذا درعتتقذذتت رغ ذذل درلة حنذذل غحن ذذت يف
يف دالمتهذذتت ذ
دررت حنذا دتكذذها دتلذذةيف وأخذريد دتكذذها درلذذتتح( ومل كذ هعذت دخذذل
دتللغةتت يف دتولهت درثتين ودرثتر ودرةد ا يف دتكه درلتتح( أو دروغهك( ،يف ا كت

اللغةتت دتولهت درةد ا أكثذة إات حنذل يف دتكذها دتلذةيف اذ اللغةذتت دتوذلهت درثذتينا كغةذت
قذذسم دتوذذلهت درغ ذذه وزد،ت دركحت ذذل درغ ه ذذل دة حل ذ دالمتهذذتت داات حنذذل ذه لغ ذ درغ ذذل
درلة حنل ر ل حنل
ر د يغى دتل س دال لحت،ة ا درعلتئ ايسد ،ةدا وتيس يغى طه ة يةغحنذل درلهديذل
ذ دتللغةذذتت ودرعتتقذذتت رغ ذذل درلة حنذذل ودحلذذةل يغذذى دتكذذها دتلذذةيف خصهيذذت (دجلت ذذا
درس ين) تت ره ا أثة ك ري يف ش ّكل دالمتهتت داات حنل

Abstract
This study defines the attitudes of female learners of Arabic as
a second language towards learning it and measured the variation based on
their linguistic level. The researcher used Gardner’s questionnaire (AMTB)
(Gardner,1985) was employed with some alterations to suit the study
sample. The researcher applied the descriptive (survey) approach,
questionnaires were given to (22) female learners studying in the second,
third, and fourth levels in the institute for teaching Arabic to Non-Arabic
speakers at princess Nourah Bint Abdulrahman University.
After statistically analyzing the data, the most significant results were
as follows: The attitudes of female learners in the behavioral component
were more consistent as their desire to communicate with female native
speakers, followed by the cognitive component, and finally, the affective
component. There was no difference in attitudes among female learners in
second, third and fourth levels in the affective and behavioral components
while the female learners of fourth level were more positive in cognitive
component than learners of second level, whenever the linguistic level
advanced, and language proficiency increased, positive attitudes rose
towards learning Arabic as a second language.
Therefore, the institute should take advantage of the results to
prepare programs that help to develop the process of communication
among female learners and female native speakers and concern for the
cognitive component, especially (the religious aspect), because of its great
impact in shaping positive attitudes.
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