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ة مستخلص الدراس  
دوافع متعلمات اللغة العربية لغة اثنية يف معهد جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن عنوان الدراسة:   
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هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن دوافع املتعلمات لتعلم اللغة العربية لغة اثنية، وإىل قياس مستوى  
 الدافعيتني التكاملية والوسيلية.  

 2010ة مانيوساك، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة املنهج املسحي، كما استعانت ابستبان
 التكاملية والوسيلية، وحتققت من صدقها وثباهتا،  عبارة لقياس مستوى الدافعيتني  20املشتملة على 

اإلحصائية   بحيث مت استعمال األسالي  وأخضعت الباحثة األداة إىل جمموعة من األساليب اإلحصائية،
التالية: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للتعرف على استجاابت أفراد العينة على كل عبارة من  

( للتحقق من صدق االتساق الداخلي  Pearson Correlationتباط بريسون )العبارات، ومعامل ار 
 للتحقق من ثبات االستبانة.  (Cronbach's Alpha) ومعامل ألفا كرونباخ لالستبانة، 

 النتائج التالية:  عن أسفرت الدراسة قد و  

أن مستوى الدافعية  و أن مستوى دافعية املتعلمات لتعلم اللغة العربية لغة اثنية بشكل عام كان بدرجة كبرية، 
من مستوى الدافعية الوسيلية لتعلم اللغة العربية لغة اثنية، حيث جاءت درجة الدافعية  التكاملية كان أقوى  

متوسطة.التكاملية كبرية، بينما حصلت الدافعية الوسيلية على درجة   

 ويف ضوء النتائج أوصت الدراسة بتوصيات أمهها: 

 االهتمام بتحقيق دوافع املتعلمات وال سيما الدوافع الدينية.  -1
معرفة دوافع املتعلمات الغري مسلمات والعمل على حتقيقها؛ وذلك لرفع مستوى دافعية التعلم لديهن  -2

 ولتحقيق أهداف العملية التعليمية 

معهد تعليم اللغة -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الجامعة: 

 لعربيةا

 م2021هـ/ 1442 العام: علم اللغة التطبيقي       القسم والتخصص:
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Abstract 
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This study aimed to reveal the motivations of female learners to learn 

Arabic as a second language, and to measure the level of instrumental and 

integrative motivations. 

To achieve the aims of this study, the researcher followed the Survey 

Methodology. Also, as a research tool, the researcher used Manusak’s  2010 

questionnaire, which includes 20 statements to measure the level of 

instrumental and integrative motivations and verified its validity and 

stability. The researcher subjected the tool to a set of statistical methods, 

where the following statistical methods were used: arithmetic average and 

standard deviations to identify sample members responses of the each of 

statements, and Pearson Correlation coefficient to verify the validity of the 

internal consistency of the questionnaire, and Cronbach's alpha coefficient 

to check the stability of the questionnaire. 

The study has found out the following results: 

That the level of motivation of female learners to learn Arabic as a 

second language was high in general. The level of integrative motivation was 

stronger than the level of instrumental motivation to learn Arabic as a second 

language, where the rate of integrative motivation was high, while the 

instrumental motivation got a moderate rate. 

According to these results the study recommended a several 

recommendations. The following are the most important ones:  

1. Attention to achieving female learners’ motivations, especially 

religious ones. 

2. Knowing non-Muslim female learners’ motivations and working to 

achieve them, to raise the level of their learning motivation, and to 

achieve the goals of the educational process. 
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