
دراسات  يف تعليم اللغة العربية وتعلمها
جملة علمية حمكمة نصف سنویة

السنة اخلامسة، العدد التاسع، خریف وشتاء 1442/1399، ص  163-178
DOI: 10.22099/jsatl.2020.38403.1108

دراسة العالقة بنی التعلم املنظم ذاتًيا ورضا طالب اللغة العربية 
عن التعلم اإللكرتوين

أكر مؤمني راد1*، عيل عدالتي2

1- أستاذ مساعد يف قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة بوعي سينا، إيران. 
2- خّريج الدكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا، جامعة الشهيد چمران، إيران.

تاريخ الوصول:  1399/06/17          تاريخ القبول: 1399/09/10
                  1442/04 /14                                  1442/01/19

امللّخص
ــم  ــذايت التنظي ــم ال ــة بــن إســرتاتيجيات التعل ــة مــدی العالق أجريــت هــذه الدراســة بالطريقــة املرتابطــة ملعرف
والرضــا عــن التعلــم اإللكــرتوين، باإلضافــة إىل توقــع مــدى الرضــا عــن إســرتاتيجيات التعلــم الذاتيــة 
ــل  ــة يف الفص ــة العربي ــالب اللغ ــن ط ــا م ــا جامعًي ــة 117 طالًب ــي  للدراس ــع اإلحصائ ــم املجتم ــم. يض التنظي
ــتخدام  ــان وباس ــدول مورغ ــق ج ــم طب ــار 86 منه ــم اختي ــدرايس 99-98، وت ــام ال ــن الع ــاين م ــدرايس الث ال
ــتخدام  ــم اس ــد ت ــرتوين، وق ــم اإللك ــن التعل ــا ع ــدى الرض ــاس م ــك لقي ــدة. وذل ــات املقي ــذ العين ــة أخ طريق
ــه  ــكارت، وتأكــد اخلــرباء مــن صدق ــاس لي ــق مقي ــة مــن 36 ســؤااًل طب ــان ومتكون اســتبانة مــن إعــداد الباحث
ــذايت  ــم ال ــرتاتيجيات التعل ــتخدام إس ــم اس ــث ت ــبة 74 %. حي ــاخ بنس ــا كرونب ــطة معامــل ألف ــه بواس وموثوقيت
التنظيــم الســتبيان بوفــارد وزمالئــه، وأظهــرت النتائــج أن مجيــع املكونــات الثالثــة لإلســرتاتيجيات املعرفيــة 
ومــا وراء املعرفيــة والدافعيــة للتعلــم املنظــم ذاتًيا،هلــا عالقــة إجیابيــة وهامــة بالرضــا عــن التعلــم اإللكــرتوين. 
ويمكــن أيًضــا التنبــؤ بالرضــا عــن التعلــم اإللكــرتوين مــن خــالل هــذه اإلســرتاتيجيات. لذلــك، اســتنتجت 
الدراســة أنــه إذا تــم تطويــر إســرتاتيجيات التعلــم الــذايت التنظيــم للمتعلمــن، ســيؤدي ذلــك إىل رفــع مســتوى 

ــا. ــم اإللكــرتوين أيًض رضاهــم عــن التعل
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التمهيد

ــرق  ــج وط ــة يف مناه ــريات جذري ــة إىل تغي ــات احلديث ــد للتكنولوجي ــتخدام املتزاي أدى االس
التدريــس يف العــرص احلــارض. ويعــد التعلــم اإللكــرتوين إحــدى ظواهــر العــامل احلديــث 
ــم  ــع التعل ــد توس ــم وق ــة والعل ــى املعرف ــم ع ــع القائ ــات ويف املجتم ــرص املعلوم ــمی بع املس
االلكرتونــی برسعــة كبــرية ويف زمــن قصــري )گريســون و اندرســون، 1384(. واليــوم، مــع 
ــتخدام  ــح اس ــاالت، أصب ــات واالتص ــا املعلوم ــت يف جمــال تكنولوجي ــي حدث ــورات الت التط
التعلــم اإللكــرتوين وقدراتــه يف جمــال التعليــم والتعلــم قضيــة حتميــة ال يمكــن نكرهــا. ويشــري 
)Takin  (2020يف هــذا الصــدد: »يف الســنوات األخــرية، أصبــح التعلــم اإللكــرتوين مهــاًم 
بشــكل متزايــد يف املجتمعــات التعليميــة وزادت الطلبــات مــن املتعلمــن واملعلمــن واملنظامت 

ــتخدامه«. ــة الس التعليمي
ومــع ذلــك، وبنفــس معــدل نمــو وتطــور التعلــم اإللكــرتوين، تشــري بعــض املــؤرشات إلــی 
الفشــل الرسيــع وعــدم نجــاح هــذه الــدورات التدريبيــة واســتياء بعــض املســجلن )فريدنربج 
، 2007؛ تايلــور ســميث، 2006، نقــال عــن مؤمنــي راد، 1392(. حيــث يشــري مــؤرش التعلــم 
ــة  ــة مقارن اإللكــرتوين إلــی أن معــدل الرتاجــع يف هــذا املجــال أعــى بنســبة 10 إىل 20 يف املائ
للــدورات التقليديــة )Carr، 2000(. وتطــرق سامبســون )2004( أيضــا يف دراســته أن أكثــر 
مــن %35 مــن املتعلمــن يف الــدورات اإللكرتونيــة يرتكــون الدراســة قبــل إكــامل دراســتهم. 
وتفيــد بعــض الدراســات األخــرى إلــی أن معــدل االنخفــاض واالنســحاب عــن الــدورات 
عنــد الطــالب يف التعلــم االفــرتايض هــو ضعــف معــدل الطــالب اجلامعيــن يف التعليــم 

ــو و مهــكاران، 2007(. ــدي )كار، 2000؛ لي التقلي
وتعــد دراســة الرضــا عــن التعلــم اإللكــرتوين أمــًرا رضورًيــا ألن البحــث عــن كيفيــة التعلــم 
Zhou ) ــد ــام يعتق ــا، ك ــا. أيًض ــم فحصه ــي يت ــية الت ــات الرئيس ــد املكون ــو أح ــرتوين ه اإللك
2012) إن أحــد العوامــل الرئيســية يف مواصلــة الــدورة وإكامهلــا واحلفــاظ عليهــا هــو رضــا 
ــن  ــا ع ــة الرض ــإن دراس ــايل، ف ــرتوين. وبالت ــم اإللك ــج التعل ــرتوين يف مناه ــم اإللك ــن التعل ع
التعلــم اإللكــرتوين، جیعــل اجلامعــات واملؤسســات التعليميــة ترشــد املتعلمــن بشــكل 
أفضــل، وجتعلهــم أيًضــا أكثــر انفتاًحــا بشــأن قبــول وتصميــم الــدورات للمتعلمــن اجلــدد. 
مــن ناحيــة أخــرى، فإنــه يمّكــن املؤسســات التعليميــة مــن وضــع خطــة إســرتاتيجية لتحســن 

رضــا املتعلمــن عــن التعلــم اإللكــرتوين.
وجــود مميــزات للتعلــم اإللكــرتوين هــو مــن أحــد العوامــل التــي يمكــن أن جتعــل الرضــا عــن 
التعلــم اإللكــرتوين خمتلًفــا. بمعنــى آخــر، نجــد أّن هنــاك عالقــة وثيقــة بــن النجــاح يف التعلــم 
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ــات  ــدى النظري ــن إح ــة. م ــم الفردي ــخصياهتم وخصائصه ــن وش ــد املتعلم ــرتوين عن اإللك
التــي يمكــن أن تفــرس االختالفــات يف خصائــص املتعلمــن هــي نظريــة التعلــم املنظــم ذاتًيــا، 
ــث  ــن حي ــم م ــن لتعلمه ــم املتعلم ــة تنظي ــى كيفي ــد ع ــة يعتم ــذه النظري ــيس هل ــار الرئي واإلط
 .(Linen brink & Pentrich, 2002) ــة ــة والدافعي ــة واملعرفي ــا وراء املعرفي ــدات م املعتق
ــن  ــوع م ــم كن ــم ذايت التنظي ــرتاتيجيات التعل ــا إس ــّرف )Zimmerman )1989 أيًض ــد ع وق
التعلــم يبــدأ بــه املتعلمــون جهودهــم ويوجهوهنــا بــدالً مــن االعتــامد عــى املعلمــن وأوليــاء 

األمــور والــوكالء الرتبويــن اآلخريــن للمهــارات واملعرفــة. 
وبشــكل عــام تســعى هــذه الدراســة إىل اإلجابــة عــن هــذا الســؤال وهو:مــا مــدی العالقــة بــن 
مهــارات التعلــم املنظــم ذاتًيــا ورضــا املتعلمــن عــن التعلــم اإللكــرتوين؟ أيًضــا، وهــل يمكــن 
ــاًء عــى هــذه املهــارات؟ إذا كانــت هنــاك  التنبــؤ برضــا املتعلمــن عــن التعلــم اإللكــرتوين بن
ــا  اســتجابة إجیابيــة بــن هذيــن املتغرييــن، فيمكننــا حماولــة زيــادة مهــارات التعلــم املنظــم ذاتًي
لــدى املتعلمــن، والتــي يمكــن أن تــؤدي إىل الرضــا عــن التعلــم اإللكــرتوين، وبالتــايل زيــادة 
تعلمهــم مــن هــذا النــوع مــن التدريــب. إذن حتــاول الدراســة اإلجابــة علــی األســئلة التاليــة:

هل هناك عالقة بن مهارات ما وراء املعرفية والرضا عن التعلم اإللكرتوين؟
هل هناك ارتباط بن املهارات املعرفية والرضا عن التعلم اإللكرتوين؟
هل هناك عالقة بن مهارات الدافعية والرضا عن التعلم اإللكرتوين؟

هــل متتلــك إســرتاتيجيات التعلــم املنظــم ذاتًيــا القــدرة عــى التنبــؤ بالرضــا عــن التعلــم 
اإللكــرتوين؟

الدراسات السابقة
مل نعثــر علــی أي دراســات تتنــاول بصــورة مبــارشة تأثــري إســرتاتيجيات التعلــم املنظــم ذاتًيــا 
ــم  ــن. ولكــن ت ــن املتغريي ــن هذي ــة ب ــم اإللكــرتوين أو العالق عــى رضــا املتعلمــن عــن التعل
إجــراء الكثــري مــن األبحــاث بشــكل منفصــل، فيــام يتعلــق هبذيــن املتغرييــن، ، سنشــري إلــی 

بعضهــا:
دراســة ريــم )2020(، التــي درســت تأثــري بالكبــورد وادمــودو عــى التنظيــم الــذايت والرضــا 
ــه ال يوجــد فــرق كبــري بــن األداتــن وتأثريمهــا عــى الرضــا  الرتبــوي للمتعلمــن، تعتقــد بأن

التعليمــي للمتعلمــن وتنظيمهــم الــذايت. 
دراســة )Ganji Arjenaki  )1396 توصــل مــن خــالل بحثــه إىل أنــه كلــام ارتفعــت جــودة 
ــن  ــايل ع ــة وبالت ــارات اإللكرتوني ــن االختب ــالب ع ــا الط ــة، زاد رض ــارات اإللكرتوني االختب
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التعلــم اإللكــرتوين بشــكل عــام.

دراســة فــرج اللهــی و زمالئــه )1391( اســتنتج منهــا اّن جــودة اخلدمــة والرضــا عنهــا هلــا تأثري 
مبــارش وهــام مــن بــن مكونــات جــودة املعلومــات وجــودة التعليــم واجلــودة التقنيــة. وبنــاًء 
عــى معامــالت القياســية لرجیريســون )معامــل حتليــل املســار(، ُيالحــظ أن جــودة املعلومــات 
ــة،  ــة الثالث ــة يف املرتب ــة، وجــودة التقني ــة الثاني ــم يف املرتب ــة األوىل، وجــودة التعلي ــأيت يف املرتب ت

وجــودة اخلدمــات يف املرتبــة الرابعــة واألقــل أمهيــة.
ــل  ــم إىل أن العوام ــوا يف بحثه ــدت )1390( توصل ــت ووح ــم زادگان، خداپرس ــة كري دراس
الرئيســة املؤثــرة يف رضــا املتعلمــن اإللكرتونيــن هــي أربعــة متغــريات مســتقلة مــن مرونــة، 
وجــودة دورة التعلــم اإللكــرتوين، وجــودة التكنولوجيــا والتنــوع يف التقييــم، وال ينبغــي 

ــرتوين. ــم اإللك ــدورات التعل ــح ل ــذ الناج ــم للتنفي إمهاهل
دراســة زرار حممــد أمينــي )1387( خلــص يف بحثــه إىل أن إســرتاتيجيات التعلــم املنظــم ذاتًيــا 
مرتبطــة باإلنجــاز الــدرايس وأن مجيــع مكونــات التعلــم املنظــم ذاتًيــا كانــت قــادرة عــى التنبــؤ 

بدافعيــة اإلنجــاز األكاديمــي.
ــم  ــالب يف التعلي ــة للط ــص املطلوب ــم اخلصائ ــى أن أه ــته ع ــويب )1387( يف دراس ــد يعق يؤك
ــا  ــاءة يف تكنولوجي ــداع والكف ــاركة واإلب ــؤولية واملش ــس، واملس ــة بالنف ــي الثق ــرتايض ه االف
املعلومــات والعوامــل التحفيزيــة واإلدارة والتشــجيع والتفاعــل االفــرتايض ودعــم الطــالب 
ــم اإللكــرتوين وهــي  ــة وموقــف إجیــايب إزاء التعل ــة تفاعلي ــري بيئ ــزام اإللكــرتوين وتوف وااللت

ــة التدريــس يف التعلــم اإللكــرتوين. ــة ألعضــاء هيئ ــر اخلصائــص املرغوب أكث
دراســة قهرمــاين )1386( عــّد يف دراســته أّن الرضــا عــن التكنولوجيــا واملعلــم واملحتــوى مــن 

قبــل الطالــب كعامــل رضــاه عــن التعلــم اإللكــرتوين.
وكــام هــو واضــح مــن مراجعــة خلفيــة البحــث، ال يوجــد بحــث عالــج دراســة العالقــة بــن 
ــارش  ــكل مب ــرتوين بش ــم اإللك ــن التعل ــة ع ــة العربي ــالب اللغ ــا ط ــا ورض ــم ذاتًي ــم املنظ التعل
ــري  ــم متغ ــرية تض ــاث كث ــة أبح ــات األجنبي ــة يف ا الدراس ــری وخاص ــك، ن ــع ذل ــدد. وم وحم
ــات  ــا دراس ــاك أيًض ــت هن ــرى. كان ــريات األخ ــى املتغ ــريه ع ــه أو تأث ــذايت وعالقت ــم ال التنظي
حــول الرضــا عــن التعلــم اإللكــرتوين، لذلــك فــإن إجــراء مثــل هــذا البحــث ملعرفــة إذا كانــت 
ــذا  ــث يف ه ــة البح ــث أمهي ــن حي ــو رضوري م ــن أم ال، فه ــن املتغريي ــن هذي ــة ب ــاك عالق هن

املجــال.
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مراجعة األدب النظري
املعلومــات  تكنولوجيــا  بدمــج  يرتبــط  مــا  كل  اإللكــرتوين  التعلــم  نســمی  أن  نســتطيع 
واالتصــاالت يف عمليــة التدريــس والتعلــم. ومــع ذلــك، يمكــن تعريــف نــامذج منوعــة 
ــع  ــا م ــدى دجمه ــتخدمة وم ــا املس ــق والتكنولوجي ــياق التطبي ــم لس ــرتوين املالئ ــم اإللك للتعل
التعليــم احلضوری)وجهــا لوجــه( أو التدريــب الشــخيص. خیلــق اســتخدام اإلنرتنــت طريقــة 
خاصــة للتعلــم اإللكــرتوين، يســمى التعلــم املســتند إىل الويــب أو التعلــم عــرب اإلنرتنــت. يف 
هــذا البحــث، يشــري التعلــم اإللكــرتوين إىل أن التدريــس الــذي يتــم عــرب اإلنرتنــت،  ويمكــن 
للمتعلمــن التواصــل مــع املعلــم أو مــع بعضهــم البعــض يف نفــس الوقــت، إال أهنــم خیتلفــون 

ــا. مكانًي
رضــا املتعلمــن عــن التعلــم اإللكــرتوين هــو العامــل األول يف نجــاح هــذا النظــام التعليمــي. 
ــة جیــب  ــوع مــن التدريــب، ففــي البداي إذا كان اهلــدف نجــاح املتعلمــن وقبوهلــم يف هــذا الن
ــر Pei-Chen  و  ــب. ذك ــن التدري ــوع م ــذا الن ــن ه ــرىض ع ــعرون بال ــن يش ــون املتعلم أن يك
آخــرون )2008( يف هــذا الصــدد أن %42 مــن األشــخاص الذيــن تركــوا التعلــم اإللكــرتوين 
عــى طــول الطريــق أشــاروا إىل عــدم الرضــا عــن هــذه الــدورات باعتبارهــا الســبب الرئيــيس. 
ويف دراســة أخــرى، أظهــر Chiu وآخــرون )2005( أن الرغبــة يف االســتمرار يف نظــام التعلــم 

اإللكــرتوين تتــم فقــط مــن خــالل الرضــا.
الرضــا عــن التعلــم يشــري إىل التصــورات الذهنيــة للمتعلمــن حــول خرباهتــم التعليميــة 
ومــدى دعــم البيئــة التعليميــة إلنجازهــم األكاديمــي )Lo، 2010(. يعــرف الرشــيدي ومقــدم 
)2014( يف تعريــف آخــر الرضــا بأنــه العالقــة بن توقعــات املتعلمن وما حیققونه يف املامرســة. 
مفهــوم الرضــا يف التعلــم اإللكــرتوين، يعنــي الشــعور واإلدراك اإلجیــايب لــدى املتعلمــن لنظام 
التعلــم اإللكــرتوين بأكملــه، والــذي يمكــن أن يشــمل تدريــس املعلــم، والدعــم التعليمــي، 
ــة التحتيــة للربجميــات، والتفاعــل، واملشــاركة مــع املحتــوى التعليمــي، وأي يشء ذات  والبني

الصلــة أو متعلــق بالنظــام التعليمــي اإللكــرتوين.
خالفــًا للــاميض، حيــث كان ُمعتقــد أن تعلــم كل شــخص يرتبــط بذكائــه وموهبتــه، ويف 
العقــود األخــرية شــاعت هــذه النظريــة شــيوعًا بــن علــامء النفــس أنــه عــى الرغــم مــن 
الــدور املحــدد للعوامــل اجلوهريــة للــذكاء واملوهبــة يف التعلــم، فــإن العوامــل األخــرى غــري 
اجلوهريــة يف هــذا الصــدد مهمــة. ويعتقــد علــامء النفــس الرتبويــن أنــه إذا متكــن الطــالب مــن 
اســتخدام عمليــات التنظيــم الــذايت للتعلــم بشــكل أكثــر فعاليــة، فيمكنهــم مجيًعــا أن يصبحــوا 
ــا بأنه:«ســلوك حتكــم ذايت نشــط وموجــه نحــو  ــم املنظــم ذاتًي ف التعل ــاء. ُيعــرَّ متعلمــن أذكي
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اهلــدف مــع مفهــوم حتفيــزي ومعــريف إلكــامل وإنجــاز املهــام األكاديميــة مــن قبــل الطالــب« 
)بروكــز، 1997(. يــرى املتعلمــون الذيــن خیضعــون للتنظيــم الــذايت، التعلــم باعتبــاره عمليــة 
منظمــة يمكــن الســيطرة عليهــا. وهــؤالء املتعلمــون يتحملــون املزيــد مــن املســؤولية يف ســبيل 
ــات  تقدمهــم الشــخيص، ويصممــون واجباهتــم مــع مراجعــة مهامهــم، هــم يرشــدون عملي

ــور، 1388(. ــم )كدي ــق أهدافه ــة لتحقي ــرتاتيجيات املعرفي ــتخدمون اإلس ــم، ويس تفكريه
أشــار )Alhaqbany (2017 إىل أن متعلمــي املنظــم ذاتيــًا هــم أكثــر وعيــًا باملســؤوليات 
املوكلــة إليهــم أكاديميــًا، ويــرون أن املشــكالت التعليميــة هــي مشــكالت جیب حلهــا، ولدهیم 
الدافــع، واملقاومــة، وضبــط النفــس، واالنضبــاط الــذايت والثقــة بالنفــس أكثــر مــن غريهــم. 
ويشــارك املتعلمــون اخلاضعــون للتنظيــم الــذايت بنشــاط يف عمليــة التعلــم واالســتجابة ملواقف 
ــا فّعالــة ملعاجلــة املعلومــات التــي ينشــئوهنا وتســاعدهم  التعلــم املختلفــة، ويســتخدمون طرًق
يف اكتســاب املعرفــة واملهــارات. يعتقــد Vrugt and Oort  (2008) أن التنظيــم الــذايت هــو 

أحــد األهــداف التعليميــة التــي يمكــن أن حتســن عمليــة التعلــم النشــط.
يف التعلــم اإللكــرتوين، نظــًرا لقلــة مشــاركة املعلــم وألن املحتــوى يلعــب دوًرا أكــرب مــن نظــام 
التعليــم وجًهــا لوجــه، يبــدو أن املتعلمــن جیــب أن يمتلكــوا مهــارات مثــل حتديــد األهــداف 
ــة  ــذه الفرضي ــل ه ــار مث ــة اختب ــذه الدراس ــاول ه ــم. حت ــة هب ــم اخلاص ــة التعل ــة عملي ومراقب
لتحــدد هــل املتعلمــون مــن ذوي مهــارات التنظيــم الــذايت العاليــة يشــعرون برضــا أكــرب عــن 

ــم اإللكــرتوين أم ال؟ التعل

الطریقة
يعتمــد منهــج البحــث عــى املنهــج الوصفــي مســتخدمًا معامــل االرتبــاط وحتليــل االنحــدار. 
ــريات يف  ــؤ بالتغ ــن، ولتنب ــن متغريي ــة ب ــدی العالق ــص م ــاط لفح ــل اإلرتب ــتخدم معام واس
واحــد أو أكثــر مــن املتغــري التابــع وفقــًا للمتغــريات املســتقلة تــم اســتخدام معامــل اإلنحــدار. 
تكــون املجتمــع اإلحصائــي هلــذه الدراســة مــن طــالب البكالوريــوس يف اللغــة العربيــة 
بجامعــة شــرياز يف الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام الــدرايس 99-98، وعددهــم 120 
ــذ  ــق أخ ــن طري ــة ع ــى 86 عين ــول ع ــم احلص ــان، وت ــيس ومورج ــدول كريش ــتخدام ج وباس
العينــات العشــوائية. ثــم حتويــل رابــط اثنــن مــن اســتبيانات رضــا التعلــم اإللكــرتوين 
باإلضافــة إىل اســتبانة إســرتاتيجيات التعلــم ذايت التنظيــم مــن خــالل الشــبكات االجتامعيــة 
ــن  ــتخدام األدات ــم اس ــة، ت ــذه الدراس ــتبانة. ويف ه ــامل 85 اس ــم إك ــريًا ت ــالب، وأخ ــی الط إل

ــات: ــع البيان ــن جلم التاليت
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ــذا  ــط ه ــم ختطي ــث ت ــن حي ــداد الباحث ــن إع ــرتوين م ــم اإللك ــن التعل ــا ع ــتبيان الرض أ( اس
االســتبيان مــن خــالل فحــص األســس النظريــة يف هــذا املجــال. واشــتمل هــذا اإلســتبيان عــى 
41 ســؤاالً بــام يف ذلــك 5 أســئلة يف قســم املعلومــات الشــخصية)اجلنس، واملســتوى التعليمي، 
ومســتوى اإلملــام بالتعلــم اإللكــرتوين قبــل املشــاركة يف الــدورات اإللكرتونيــة، ومعــدل 
العمــل مــع اهلاتــف املحمــول خــالل اليــوم، ومعــدل العمــل مــع الشــبكات االجتامعيــة يوميــًا( 
باإلضافــة إىل 36 ســؤااًل لقيــاس الرضــا عــن اجلوانــب املختلفــة للتعلــم اإللكــرتوين يف مقياس 
ليــكارت املكــون مــن 5 نقاط)مرتفــع جــًدا وعــايل ومتوســط   ومنخفــض ومنخفــض جــًدا(. 
وتــم حســاب مقيــاس ليكــرت لــكل ســؤال مــن 5)مرتفــع جــًدا( إىل 1)منخفــض جــًدا(. يف 
هــذا االســتبيان، مل يتضمــن أي مــن األســئلة التقديــر العكــيس. تــم التأكــد مــن صحــة حمتــوى 
ــام  ــرتوين. ك ــم اإللك ــم والتعل ــا التعلي ــال تكنولوجي ــرباء يف جم ــل 5 خ ــن قب ــتبيان م ــذا االس ه
تــم موثوقيــة هــذا االســتبيان مــن خــالل حســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ )االتســاق الداخــي( 

بنســبة 74%.
ب( اســتامرة إســرتاتيجيات التعلــم املنظــم ذاتًيــا لبوفــورت: دّون هــذا االســتبيان علــی 
ــة مــن اإلســرتاتيجيات املعرفيــة  أيــدي بوفــورت وزمالئــه)1995( يف ثالثــة مســتويات فرعي
واإلســرتاتيجيات مــاوراء املعرفيــة واإلســرتاتيجيات الدافعيــة وعــى مقيــاس ليكارت)أوافــق 
بشــدة، أوافــق، ال أعــارض وال أوافــق، أعــارض، أعــارض بشــدة( حيــث تــم تعيــن درجــة 
كل ســؤال مــن 5)أوافــق بشــدة( إىل 1)أعــارض بشــدة( كــام تــم تســجيل ثالثــة مــن األســئلة 
هلــذا االســتبيان بشــكل التقديــر العكــيس. أظهــر نتائــج حتليــل العوامــل أن هــذه األداة قــادرة 
عــى رشح %52 مــن التبايــن الــذايت التنظيــم. تــم توحيــد هــذه األداة بواســطة كديــور )1388( 
و كان معامــل املوثوقيــة اإلمجــايل لالســتبيان بنــاًء عــى ألفــا كرونبــاخ %71 وللمقيــاس الفرعــي 
مــا وراء املعــريف %68 ، واملعــريف %70 واملقيــاس الفرعــي الدافعــی %73. يف هــذه الدراســة، 
كانــت املوثوقيــة اإلمجاليــة لالســتبيان مــن خــالل ألفــا كرونبــاخ %69 وكانــت املقاييــس 

ــة %70 و %71 و %69 عــى التــوايل.  ــة والدافعي ــة ومــاوراء املعرفي ــة املعرفي الفرعي
تــم اســتخدام اإلحصــاء الوصفــي بــام يف ذلــك املعــدل   والتكــرار واالنحــراف املعيــاري 
ــل  ــاط بريســون واالنحــدار أحــادي املتغــري لتحلي واإلحصــاءات االســتنتاجية كمعامــل ارتب
ــن  ــق م ــمريونوف للتحق ــار كوملوغروف-س ــتخدام اختب ــم اس ــك ت ــث. وكذل ــات البح بيان

ــها. ــات وجتانس ــة البيان صح
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 عرض النتائج

ــات.  ــل البيان ــة لتحلي ــة البارامرتي ــارات اإلحصائي ــة اســتخدام االختب ــم أوالً فحــص فرضي ت
لضــامن التوزيــع الطبيعــي للبيانــات وحســن املطابقــة يف املجتمــع اإلحصائــي املدروســة، تــم 

ــدول 1. ــه يف اجل ــمريونوف، ووردت نتائج ــار كوملوغروف-س ــتخدام اختب اس
اجلدول )1( نتائج اختبار كوملوغروف-سمریونوف للتحقق من التوزیع الطبيعي للبيانات

املستوى معامل zعدد العيناتاملتغریات 
الداليل

850/5700/087الرضا عن التعلم اإللكرتوين
850/6580/079إسرتاتيجيات التعلم الذايت التنظيم

ت
ونا

مك

851.6510/052اإلسرتاتيجيات املعرفية
851.0030/123إسرتاتيجيات ماوراء املعرفية

اإلسرتاتيجيات 
851.0540/067التحفيزیة)الدافعية(

z يف كل  1، إن مســتوى األمهيــة جلميــع قيــم  كــام توضــح البيانــات الــواردة يف اجلــدول 
مــن املتغــريات أكــرب مــن P <0.05( 0.05(، ممــا يعنــي أن توزيــع البيانــات يف متغــريات 
التعلــم  عــن  الرضــا  وكذلــك  الصلــة  ذات  والعنــارص  الــذايت  التنظيــم  وإســرتاتيجيات 

طبيعــي. توزيــع  هلــا  كان  اإلحصائــي  املجتمــع  يف  اإللكــرتوين 
بعــد ذلــك، تــم اســتخدام معامــل ارتبــاط بريســون لدراســة العالقــة بــن إســرتاتيجيات التعلم 
املنظــم ذاتًيــا ومكونــات ذات الصلــة ورضــا عــن التعلــم اإللكــرتوين )األســئلة 1 و 2 و 3(. 

وتــم عــرض نتائــج هــذه الدراســة يف اجلــدول 2.
اجلدول )2( نتائج االرتباط بنی إسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتًيا و رضا عن التعلم اإللكرتوين

معامل rعدد العيناتاملتغريات 
مستوى الداليل 

ل
)P( 

املستوى 
الداليل

إسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتًيا والرضا عن 
0/012*850/85التعلم اإللكرتوين

اإلسرتاتيجيات املعرفية والرضا عن التعلم 
0/031*850/81اإللكرتوين

إسرتاتيجيات ما وراء املعرفية والرضا عن 
0/025*850/73التعلم اإللكرتوين

إسرتاتيجيات الدافعية والرضا عن التعلم 
0/010*850/86اإللكرتوين

*P < 0/05
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كــام نشــاهد فــی اجلــدول 2، بشــكل عــام، هنــاك عالقــة إجیابيــة وقويــة نســبًيا بــن متغــريات 
 ،)r = 0.85، P <0.05( الرضــا عــن التعلــم اإللكــرتوين وإســرتاتيجيات التعلــم ذايت التنظيــم
ممــا يعنــي أنــه زيــادة قدرة الطــالب يف إســرتاتيجيات التعلــم ذايت التنظيــم أدى إىل زيــادة الرضا 
عــن التعلــم اإللكــرتوين. أيًضــا، كان جلميــع املكونــات الثالثــة إلســرتاتيجيات التعلــم الــذايت 
التنظيــم عالقــة إجیابيــة وقويــة نســبًيا مــع رضــا التعلــم اإللكــرتوين، وإســرتاتيجيات الدافعيــة 
هلــا عالقــة أعلــی مــن بــن هــذه اإلســرتاتيجيات الثالثــة )r = 0.86، P <0.05(. وهــذا يعنــي 

أنــه كلــام زادت اإلســرتاتيجيات الدافعيــة للطــالب، زاد رضاهــم عــن التعلــم اإللكــرتوين.
التنظيــم  الــذايت  التعلــم  إســرتاتيجيات  قــدرة  أي  الرابــع،  الســؤال  عــن  ولإلجابــة 
)إســرتاتيجيات التعلــم املعــريف ومــا وراء املعــريف والتحفيــزي( يف التنبــؤ برضــا الطــالب 
عــن التعلــم اإللكــرتوين، تــم اســتخدام طريقــة إحصائيــة االنحــدار املتزامــن وحصلنــا علــی 

.4 3 و  املعروضــة يف اجلدولــن  النتائــج 
اجلدول )3( ملخص لنتائج حتليل االنحدار املتزامن للتنبؤ بالرضا عن التعلم اإللكرتوين

R2FSig معدلةRR2نموذج
10/5530/3060/29523/3540/001

ــة  ــاوراء املعرفي ــرتاتيجيات م ــا )إس ــم ذاتًي ــم املنظ ــرتاتيجيات التعل ــت(، إس ــون: )ثاب أ: املتنبئ
ــة(. ــة والدافعي واملعرفي

ب: متغري املعيار: الرضا عن التعلم اإللكرتوين.
يف هــذا النمــوذج، تــم فحــص مكونــات متغــري التنظيم الــذايت )إســرتاتيجيات مــا وراء املعرفية 
واملعرفيــة والدافعيــة( كمتغــري تنبــؤ ومتغــري الرضــا عــن التعلــم اإللكــرتوين كمتغــري معيــار. 
ــول  ــن الق ــدول F = 0.354، P <0.05( 3(، يمك ــواردة يف اجل ــج ال ــري النتائ ــام تش ــظ ك فنالح
ــاًء عــى إســرتاتيجيات التعلــم املنظــم  أن الرضــا عــن التعلــم اإللكــرتوين يمكــن التنبــؤ بــه بن
ــآ، أي يمكــن تفســري أكثــر مــن %30 مــن التبايــن متغــري الرضــا عــن التعلــم اإللكــرتوين  ذاتًي

مــن خــالل إســرتاتيجيات التعلــم املنظــم ذاتيــًا.
اجلدول )4( ملخص نتائج جمموع مربعات االنحدار املتزامن لرضا عن التعلم اإللكرتوين

ssdfmsfsigمصدر التغيریات 

34215/6536524/1335/0050/05االنحدار
--5324/2581321/85املتبقی
---69754/2084جمموع

أ: املتنبئون: )ثابت(، إسرتاتيجيات التعلم ذايت التنظيم )إسرتاتيجيات ما وراء املعرفية 
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واملعرفية والدافعية(.

ب: متغری املعيار: الرضا عن التعلم اإللكرتوين.
ــه يف  ــم إدخال ــذي ت ــوذج ال ــة النم ــات وأمهي ــوع املربع ــة جمم ــن رؤي ــع، يمك ــدول الراب يف اجل
االنحــدار. بعــد ذلــك، ولتقييــم مــدى وشــدة كل مكــون فرعــي إلســرتاتيجيات التعلــم ذايت 
ــدول  ــا يف اجل ــة نتائجه ــن رؤي ــية، ويمك ــدار القياس ــالت االنح ــتخدام معام ــم اس ــم، ت التنظي
ــم  ــن، يت ــدار املتزام ــتخدام االنح ــًرا الس ــل، نظ ــذا التحلي ــه يف ه ــر أن ــر بالذك ــن اجلدي )5(. م

ــب. ــدون ترتي ــدار ب ــة االنح ــم يف معادل ــم ذايت التنظي ــات التعل ــال مكون إدخ
اجلدول )5( معامالت االنحدار القياسية لألبعاد التنبؤیة للرضا عن التعلم اإللكرتوين

نموذج
املعامل 

القيايس ل 
Beta

t
املستوی 
الداللی

املرحلة 
األولی

9/350/009-معامل ثابت
0/2673/360/005اإلسرتاتيجيات املعرفية
اإلسرتاتيجيات ماوراء 

0/2132/450/021املعرفية

0/5465/340/001اإلسرتاتيجيات التحفيزية

بنــاًء للمعامــالت B والتــي تــم احلصــول عليهــا مــن حتليــل االنحــدار املتزامــن )اجلــدول 5(، 
يمكــن اســتنتاج أن هنــاك عالقــة كبــرية بــن متغــريات التوقــع )إســرتاتيجيات التعلــم املنظــم 
ذاتيــًا(، واملعايري)الرضــا عــن التعلــم اإللكــرتوين( )P<0.05(. يوضــح حتليــل االنحــدار 
التعلــم  وإســرتاتيجيات   ،0.267 لدرجــة  املعرفيــة  لإلســرتاتيجيات  الفرعــي  املكــون  أن 
التحفيزيــة لدرجــة 0.546، لدهیــم  مــا وراء املعرفيــة لدرجــة 0.213، واإلســرتاتيجيات 
ــأن  ــول ب ــتطيع الق ــوم نس ــی العم ــرتوين. وعل ــم اإللك ــن التعل ــا ع ــؤ بالرض ــى التنب ــدرة ع الق
ــا توقــع %30 مــن التغيــريات يف الرضــا عــن التعلــم  متغــري اســرتاتيجيات التعلــم املنظــم ذاتًي

اإللكــرتوين. 

 االستنتاج واملناقشة
الثالثــة  ومكوناتــه  التنظيــم  ذايت  التعلــم  إســرتاتيجيات  أن  الدراســة  هــذه  نتائــج  تظهــر 
ــع  ــة م ــة ومهم ــة إجیابي ــا عالق ــة( هل ــة والتحفيزي ــاوراء املعرفي ــة وم ــرتاتيجيات املعرفي )اإلس
الرضــا عــن التعلــم اإللكــرتوين (, P < 0/05 85/0 = r). تعنــي هــذه العالقــة أنــه مــع زيــادة 
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مهــارات التنظيــم الــذايت لــدى املتعلمــن، يــزداد رضاهــم عــن التعلــم اإللكــرتوين. وبالطبــع، 
ــادة، والســبب الرئيــيس للــرىض عــن التعلــم  ال يمكــن اســتنتاج عالقــة ســببية مــن هــذه الزي
اإللكــرتوين للمتعلمــن هــو إســرتاتيجيات التعلــم ذايت التنظيــم. ومــع ذلــك، يمكــن أن يكــون 

أحــد أســباب رضاهــم عــن التعلــم اإللكــرتوين.
تتامشــى النتائــج التــي تــم احلصــول عليهــا يف هــذه الدراســة مــع نتائــج البحــث الــذي أجــراه 
 Manganello، Falsetti  يعقوبــی )1387( وكذلــك مــع مزينــی )1388(، وأيضــًا مــع
الباحثــن  هــؤالء  أن  مــن  الرغــم  عــى  وآخــرون )2020(.   Jansen و   Leo )2019( و
ــم  ــن التعل ــا ع ــذايت والرض ــم ال ــريي التنظي ــن متغ ــة ب ــد العالق ــه التحدي ــى وج ــوا ع مل يتناول
ــن  ــم يمك ــم ذايت التنظي ــرتاتيجيات التعل ــز إس ــض إىل أن تعزي ــص البع ــد خل ــرتوين، فق اإللك
أن يــؤدي يف هنايــة املطــاف إىل زيــادة رضــا املتعلمــن عــن التعلــم اإللكــرتوين. يشــري اليعقــويب 
ــة بــن قبــول املســؤولية عــن التعلــم والرضــا عــن  ــه إىل وجــود عالقــة إجیابي )1387( يف بحث
ــن  ــًا ع ــر رض ــون أكث ــون املتعلم ــي يك ــه لك ــی )1388( أن ــد مزين ــرتوين. ويعتق ــم اإللك التعل
التعلــم اإللكــرتوين، جیــب أن يتمتعــوا أوالً بخصائــص التعلــم اإللكــرتوين. وهــو يف التعبــري 
عــن هــذه اخلصائــص، يعتــرب الشــعور باحلاجــة إىل هــذا النــوع مــن التدريــب وإدراك املتعلــم 
لنقــاط ضعفــه وقوتــه واختــاذ اإلجــراءات للقضــاء عليهــا مــن العوامــل اإلجیابيــة التــي تؤثــر 
عــى الشــعور بالرضــا. وصــل Manganello، Falsetti و Leo 2019  يف دراســتهم إىل أن 
متهيــد أرضيــة مناســبة للتدريــب الــذايت للتنظيــم عنــد الطــالب، يمكــن أن يســاعدهم يف تطوير 
إســرتاتيجيات فعالــة تســاعدهم يف ختطيــط عمليــة التعلــم اخلاصــة هبــم ومراقبتهــا وتقييمهــا. 
ذكــر Jansen وزمالئــه )2020( أيًضــا يف بحثهــم أن املتعلمــن الذيــن لدهیــم مســتوى أعــى 
مــن التحفيــز، ولدهیــم حتصيــل أكاديمــي أعــى يف التعلــم اإللكــرتوين، حیققــون مســتوى أعــى 

مــن الرضــا عــن هــذا النــوع مــن التعليــم.
مــن بــن مكونــات إســرتاتيجيات التعلــم ذايت التنظيــم، كان العنــرص األكثــر صلــة برضــا عــن 
ــة (, P < 0/05 86/0 = r). تعنــي هــذه  التعلــم اإللكــرتوين، هــو اإلســرتاتيجيات التحفيزي
ــم  ــن التعل ــم ع ــن، زاد رضاه ــة للمتعلم ــرتاتيجيات التحفيزي ــام زادت اإلس ــه كل ــة أن العالق
اإللكــرتوين. هــذا يتامشــى مــع بحــث Jansen وزمالئــه )2020(. يف الزمــن احلــارض، ُيعــرف 
الدافــع بأنــه عامــل لتحريــك وتوجيــه األنشــطة التعليميــة للمتعلمــن، وقوتــه الكامنــة جتعــل 
ــام بأنشــطة التدريــس والتعلــم )بانكلــی و ســاهينكايا،  ــة كبــرية يف القي املتعلمــن لدهیــم رغب
2011، نقــال عــن مومنــی راد وســليمی روش، 1395(. ومــع ذلــك، يف هــذا الســياق، جتــدر 
ــدو  ــة. يب ــة واخلارجي ــز الداخلي ــن مــن احلواف ــا إىل فئت ــز ينقســم عموًم اإلشــارة إىل أن التحفي
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ــزات  ــون بمحف ــز ويعمل ــي للتحفي ــدر الداخ ــن املص ــر م ــتفيدون أكث ــن يس ــن الذي أن املتعلم
خارجيــة أقــل ويفعلــون املزيــد بنــاًء عــى حتديــد اهلــدف الداخــي. ففــي جمــال التعليــم 
والتعلــم، حیتــاج املتعلمــون مــن ذوي الدافــع الداخــي العــايل إىل تشــجيع أقــل مــن املعلــم أو 
حوافــز خارجيــة أخــرى ولدهیــم توجيــه ذايت أعــى للقيــام بعملهــم التعليمــي. مل تتــم دراســة 

هــذه املســألة يف هــذه الدراســة ويمكــن أن تكــون موضــوع دراســة أخــرى.
بنــاًء عــى نتائــج هــذه الدراســة، أّن إســرتاتيجيات التعلــم املنظــم ذاتًيــا لدهیــا القــدرة عــى التنبؤ 
بالرضــا عــن التعلــم اإللكــرتوين (, P < 0/05  354/23 = F)، وبنــاًء عــى البيانــات التــي تــم 
احلصــول عليهــا، يمكــن تفســري %30 مــن املتغــريات متغــري الرضــا عــن التعلــم اإللكــرتوين 
ــم ذايت  ــرتاتيجيات التعل ــي أن إس ــذا يعن ــم. وه ــم ذايت التنظي ــرتاتيجيات التعل ــالل إس ــن خ م
ــم  ــا التعل ــال رض ــون يف جم ــا املتعلم ــي يراه ــريات الت ــن التغي ــب دوًرا يف %30 م ــم تلع التنظي
اإللكــرتوين. ويف هــذا الصــدد، مل يتــم احلصــول عــى دراســة تتفــق مــع نتائــج هــذه الدراســة.
لتبيــن هــذه املســألة، يمكــن القــول أن األشــخاص مــن ذوي التنظيــم الــذايت األعــى، عــادًة مــا 
خیتــارون مهاًمــا أكثــر حتدًيــا للســامح هلــم بتعلــم مــواد أحــدث وأداء أفضــل مــن األشــخاص 
ــى  ــة ع ــون اإلجاب ــم وحیاول ــه املعل ــا يقول ــر مل ــون أكث ــا ينتبه ــادة م ــل. وع ــن يف الفص اآلخري
األســئلة بشــكل صحيــح. يف الواقــع، بطريقــة مــا، مــن خــالل التقييــم الــذايت لتعلمهــم، 
خیتــربون أنفســهم ويدونــون املالحظــات لزيــادة مقــدار االســرتجاع إىل احلــد األقــى. حیــاول 
األشــخاص مــن ذوو التنظيــم الــذايت العــايل وضــع أهــداف واقعيــة ألنفســهم، وإنشــاء عالقــة 
منطقيــة بــن مــا يتــم تقديمــه، وهــم عــى درايــة بنقــاط ضعفهــم وحتدياهتــم يف مجيــع األوقــات 
)ريــم، 2020(. لذلــك، يف جمــال التعلــم اإللكــرتوين، يمكــن لألشــخاص الذيــن لدهیــم هــذه 
امليــزة اســتخدام أدوات هــذا النظــام التعليمــي بشــكل أفضــل مــع ختطيــط أفضــل. ويف هــذا 
الصــدد، مــن الــروري لألنظمــة التعليميــة بشــكل عــام ويف جمــال التعلــم اإللكــرتوين بشــكل 
خــاص حماولــة تطويــر مهــارات التنظيــم الــذايت للمتعلمــن. هــذا املوضــوع وثيــق الصلــة أيًضا 
باملناقشــة اجلــادة للتعلــم عــى مــدى احليــاة. وذلــك ألن التعلــم عــى مــدى احليــاة ال يقتــرص 
ــن  ــن الذي ــن للمتعلم ــك ، يمك ــة. لذل ــدة طويل ــتمر مل ــل يس ــمي ب ــم الرس ــة التعلي ــى أنظم ع
يتمتعــون بقــدرة أعــى يف التنظيــم الــذايت أن يســتفيدوا مــن هــذه املواصفــة بطريقــة حرصيــة. 
كــام ذكــر بينرتيــش و ديغــروت )1990( يف هــذا الصــدد، جیــب أن يقــوم النظــام التعليمــي، 
ــن  ــن الذي ــب املتعلم ــن، بتدري ــال مع ــوى يف جم ــص واملحت ــب املتخص ــة إىل التدري باإلضاف

خیضعــون للتنظيــم الــذايت للتعامــل مــع مشــاكل عــامل اليــوم املعقــدة والرسيعــة.
ــا مــن تعريــف املتعلمــن  ويف اآلونــة األخــرية، حتــول اهلــدف الرئيــيس للتعليــم العــايل تدرجیًي
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بمجــال معــن إىل تنميــة متعلمــن مســتقلن و موجهــن ذاتًيــا )Clercq و آخــرون، 2013(. إن 
انتشــار املعلومــات املتخصصــة يف أي جمــال ومــن ناحيــة أخــرى، وســهولة وصــول املتعلمــن 
ــم  ــوذج دور املعل ــري نم ــروري تغي ــن ال ــل م ــة جتع ــة املتخصص ــات واملعرف ــذه املعلوم إىل ه
ــل  ــون مث ــل املتعلم ــف، وال يقب ــازع يف الص ــال من ــم ب ــو احلاك ــم ه ــد املعل ــم يع ــم. لف واملتعل
ــن  ــم م ــی حصته ــول عل ــوم احلص ــية الي ــول الدراس ــون يف الفص ــعی املتعلم ــيء، يس ــذا ال ه
املعرفــة واملشــاركة وإنتــاج املحتــوى وحتــى حتديــد األهــداف. لذلــك، جیــب أن يعمــل املعلــم 
كممّهــد لبنــاء معرفــة املتعلمــن، بــدالً مــن الســيطرة عــى املشــهد. بالنظــر إىل هــذه املشــكلة، 
فمــن الــروری أن نوفــر الــرشوط للمتعلمــن يف املجــاالت املتخصصــة واملطلوبــة للتطويــر 
الشــخيص واملهنــي والتنظيمــي واملواطنــي للوصــول إىل مســتوى مــن التنظيــم الــذايت القــادر 

عــى تعديــل برنامــج التعلــم واملهــارات لدهیــم.
ومــن ناحيــة أخــرى، تســمح طبيعــة التعلــم اإللكــرتوين للمتعلمــن بــأن يتعلمــوا املزيــد مــن 
االســتقالل واالســتقاللية يف هــذا املجــال، حيــث يــرصح Jansen و زمالئــه )2020( أنــه يف 
ضــوء تقــدم تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وكميــة املعلومــات التــي يمكــن للمتعلمــن 
الوصــول إليهــا بــرصف النظــر عــن التعليــم الرســمي، فــإن ظهــور االســتقالل واالســتقاللية 
يمثــل قضيــة حتميــة، هــم يعرفــون، مــع وضــع هــذا يف االعتبــار، إذا اســتفاد املتعلمــون مــن 
مســتويات منخفضــة مــن التنظيــم الــذايت، فســيصابون بســهولة بخيبــة أمــل مــن نظــام التعليم، 

أو يرتكونــه يف منتصــف الطريــق، أو يعانــون مــن الفشــل األكاديمــي.

املصادر و املراجع
فــرج اللهــی، مهــران؛ پهلوانــی نــژآد، دريانــاز؛ موســی كاظمــی، ســيد مهــدی و شــبريی، ســيد حممــد. 
ــت  ــزان رضاي ــر مي ــات( ب ــی – خدم ــوزش – فن ــات – آم ــت )اطالع ــري كيفي ــه تأث )1391(. »مطالع
يادگرينــده در ســامانه يادگــريی الكرتونيكــی«. دو فصلنامــه مطالعــات برنامــه ریــزی آموزشــی. دوره 

1. شــامره 2. ص 113-130.

قهرمانــی، ســارابانو. )1386(. ارائــه مدلــی بــرای عوامــل موثــر بــر ميــزان پذیــرش سيســتم یادگــریی 
الكرتونيكــی. هتــران: دانشــكده تربيــت مــدرس؛ دانشــكده فنــی مهندســی؛ پايــان نامــه كارشناســی 

ارشــد مهندســی فنــاوری اطالعــات.

حممــد امينــی، زرار. )1387(. »رابطــه راهربدهــای يادگــريی خــود تنظيمــی و باورهــای انگيزشــی بــا 
پيرشفــت حتصيلــی دانــش آمــوزان. انديشــه هــای نويــن تربيتــی. دوره 4. شــامره 4. ص 123-136.
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ــن  ــاالت دوم ــوع مق ــران، جمم ــی در اي ــوزش الكرتونيك ــازی آم ــی س ــارص. )1388(. بوم ــی، ن مزین
كنفرانــس شــهر الكرتونيكــی. هتــران: پژوهشــكده فنــاوری اطالعــات و ارتباطات جهاد دانشــگاهی، 

شــهرداری هتــران. 3 و 4 خــرداد 1388.
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چكیده
ــی و  ــری خودتنظیم ــای یادگی ــاط راهبرده ــزان ارتب ــی می ــدف بررس ــتگی و باه ــا روش همبس ــش ب ــن پژوه ای
ــی  ــری خودتنظیم ــای یادگی ــت از راهبرده ــن رضای ــی ای ــن پیش بین ــوزش الكترونیكــی و همچنی ــت از آم رضای
انجــام گرفــت. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش دانشــجویان مقطــع کارشناســی رشــتۀ زبــان عربــی دانشــگاه شــیراز 
در تــرم دوم ســال تحصیلــی 99-98 بــه تعــداد 117 نفــر بودنــد کــه بــا اســتفاده از جــدول کرجســی و مــورگان، 
ــوزش  ــت از آم ــنجش رضای ــرای س ــدند. ب ــاب ش ــترس انتخ ــری دردس ــا روش نمونه گی ــان ب ــر از آن 86 نف
ــی آن از منظــر  ــه روای ــف لیكــرت اســتفاده شــد ک الكترونیكــی، از پرسشــنامه محقق  ســاختۀ 36 ســؤالی در طی
متخصصــان تأییــد شــد و پایایــی آن از طریــق آلفــای کرونبــاخ 74% محاســبه گردیــد. بــرای ســنجش راهبردهــای 
یادگیــری خودتنظیمــی نیــز پرسشــنامه بوفــارد و همــكاران کــه در ســال 1995 و در طیــف لیكــرت ساخته شــده 
اســت، اســتفاده شــد کــه آلفــای کرونبــاخ کل پرسشــنامه 69% محاســبه شــد. یافته هــا نشــان داد کــه هــر ســه 
ــوزش  ــت از آم ــا رضای ــی راهبردهــای شــناختی، فراشــناختی و انگیزشــی، ب ــری خودتنظیمــی یعن ــه یادگی مؤلف
الكترونیكــی رابطــۀۀ مثبــت و معنــادار دارنــد. همچنیــن می تــوان رضایــت از آمــوزش الكترونیكــی را از طریــق 
ــای  ــر راهبرده ــه اگ ــت ک ــوان نتیجــه گرف ــن می ت ــود. بنابرای ــی نم ــی پیش بین ــری خودتنظیم ــای یادگی راهبرده
یادگیــری خودتنظیمــی دانشــجویان پــرورش یابــد، بــه همــان میــزان رضایــت از آمــوزش الكترونیكــی آنهــا نیــز 
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Abstract

A correlation method was adopted to investigate the relationship 
between self-regulated learning strategies and e-learning satisfaction 
and predict this satisfaction with self-regulated learning strategies. 
The statistical population of this study included 117 undergraduate 
students of Arabic language studying in the second semester of the 99-
98 academic year, at Shiraz University. 86 students were selected based 
on Morgan table through convenient sampling method. To measure 
e-learning satisfaction, a 36-item researcher-developed questionnaire 
based on Likert scale was used.  The validity of the questionnaire was 
confirmed by experts and its reliability was calculated by Cronbach’s 
alpha formula (α=74%). To evaluate self-regulated learning strategies 
Bofard et al.’s questionnaire (1995) was used and the alpha level of 
this scale was 69%. Findings of this study showed that all three 
components of self-regulated learning, (i.e. cognitive, metacognitive 
and motivational strategies) have a positive and significant relationship 
with e-learning satisfaction. Satisfaction with e-learning can also be 
predicted through self-regulated learning strategies. Therefore, it can 
be concluded e-learning satisfaction will increase as a learner develops 
self-learning strategies. 

Keywords: self-regulated learning, e-learning satisfaction, Arabic 
language, e-learning
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