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امللّخص
ــن  ــوع م ــر ن ــذي یعت ــة وال ــة التعلیمی ــاج يف العملی ــة أو االندم ــاركة األكادیمی ــة يف املش ــذايت إىل الرغب ــم ال ــؤّدي التنظی ی
ــم  ــة یــؤدي التنظی ــة. ويف النهای ــم، والتحكــم املعــريف وإتقــان املهــارات املطلوب االســتثامر املعــريف واجلهــد املســتمر للتعلی
ــاين  ــك یع ــع ذل ــران وم ــم يف إی ــام التعلی ــبة لنظ ــة بالنس ــادة إلزامی ــة م ــة العربی ــي. اللغ ــن األداء األكادیم ــذايت إىل حتس ال
العدیــد مــن التالمیــذ وألســباب خمتلفــة مــن بعــض املشــاكل يف هــذه املــادة الدراســیة وال حيصلــون عــى التقــدم والنجــاح 
املنشــود. يف هــذا البحــث تــم دراســة مهــارات التنظیــم الــذايت واملشــاركة األكادیمیــة لتالمیــذ مــدارس الثانویــة بالنســبة 
لتدریــس اللغــة العربیــة عــر اإلنرتنــت. اعتمــدت الدراســة احلالیــة املنهــج الوصفــي. جمتمــع البحــث یتكــون مــن تالمیــذ 
مــدارس الثانویــة يف مدینــة جرجــان )گــرگان( خــالل عــام 2021 – 2020. خضــع عــدد 536 تلمیــذ ممــن قامــوا بمــيء 
اســتامرة االســتبیان اإللكــرتوين بدقــة، كعینــة البحــث للدراســة. أداة مجــع البیانــات عبــارة عــن اســتبیانات بوفــارد للتنظیــم 
ــل  ــج SPSS للتحلی ــتبیان يف برنام ــات االس ــال بیان ــم إدخ ــو. ت ــة لری ــاركة األكادیمی ــاس املش ــذايت ومقی ــي ال األكادیم
ــاركة  ــذايت واملش ــم ال ــارات التنظی ــد دور مه ــج تأكی ــرت النتائ ــة. أظه ــالیب اإلحصائی ــل باألس ــم التحلی ــي وت اإلحصائ
األكادیمیــة لــدى التالمیــذ يف تدریــس اللغــة العربیــة عــر اإلنرتنــت وذلــك بســبب وجــود فــروق ذات داللــة إحصائیــة. 
ال توجــد فــروق ذات إحصائیــة كبــرة بــن الدافــع األكادیمــي للطالبــات والتالمیــذ يف تعلیــم اللغــة العربیــة عــر اإلنرتنــت 
ــر  ــي أك ــلوكیا وعاطف ــال س ــروا تفاع ــث أظه ــور بحی ــذ الذك ــح التالمی ــة لصال ــاركة األكادیمی ــروق املش ــت ف ــن كان ولك
جتــاه تعلــم اللغــة العربیــة. مل یكــن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائیــة بــن تالمیــذ اإلنــاث والذكــور مــن حیــث التنظیــم 
الــذايت يف تعلیــم مــادة اللغــة العربیــة عــر اإلنرتنــت. نظــرا إىل دور مهــارات التنظیــم الــذايت لــأداء األكادیمــي وشــغف 
التعلــم بالنســبة لتدریــس مــادة اللغــة العربیــة عــر اإلنرتنــت، مــن املمكــن املســاعدة يف تعزیــز الوضــع وأداء التحصیــل 
الــدرايس واألكادیمــي للتالمیــذ ونجاحهــم يف مــواد اللغــات األجنبیــة بــام يف ذلــك مــادة اللغــة العربیــة، عــر احلصــول 

عــى معلومــات كافیــة يف هــذا املجــال وتصمیــم وتدویــن وتنفیــذ برامــج تعلیمیــة مناســبة. 

ــة، مــادة  ــة الثانوی ــذ، مرحل ــة، التالمی ــم الــذايت، شــغف التعلــم، املشــاركة األكادیمی ــة: التنظی الكلــات الدليلي
اللغــة العربیــة.
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اللغــة العربیــة مــادة إلزامیــة يف نظــام البــالد التعلیمــي، وكثــر مــن التالمیــذ وملختلــف 
األســباب یواجهــون بعــض املشــاكل بالنســبة هلــذه املــادة الدراســیة. تتعلــق بعــض هــذه 
ــة  ــا متعلق ــة؛ وبعضه ــوي واملوهب ــذكاء اللغ ــل ال ــا مث ــم هب ــن التحك ــل ال یمك ــاكل بعوام املش
ــم.  ــة وإســرتاتیجیات التعل ــل مــاوراء املعرف ــم مث ــة للتعلی بعوامــل یمكــن التحكــم هبــا وقابل

قلــام حظیــت العوامــل املؤثــرة عــى تدریــس مــادة اللغــة العربیــة باهتــامم علــامء النفــس الرتبوي 
خــالل الســنوات األخــرة وتظهــر لنــا األبحــاث أن ال یعتمــد فهــم اللغــة العربیــة وتعلمها عى 
اهلیــاكل املعرفیــة فقــط، بــل عــى العوامــل التحفیزیــة والعاطفیــة مثــل االجتاهــات واملعتقــدات 

واالضطرابــات. )أخــرتي، 1385 ش، مهــرايب زاده والزمالء،1386 ش(.

ــن  ــن ضم ــا م ــرة علیه ــل املؤث ــول العوام ــث ح ــة والبح ــة العربی ــادة اللغ ــاح يف م ــر النج یعت
املوضوعــات البحثیــة املهمــة يف جمــال علــم النفــس التعلیمــي والتعلــم. تعتــر إســرتاتیجیات 
التعلــم، دافعیــة اإلنجــاز، األداء األكادیمــي، املشــاركة األكادیمیــة ومــا شــابه ذلــك مــن ضمن 
ــارات  ــة مه ــم دراس ــاالت ت ــذه املج ــن ه ــن ب ــم وم ــال التعلی ــة بمج ــة املرتبط األدوات املهم
التنظیــم الــذايت واملشــاركة األكادیمیــة للتالمیــذ يف مــادة اللغــة العربیــة يف هــذا البحــث ومــن 

الــروري تعّلمهــا مــن أجــل تعزیــز تعلیــم هــذه اللغــة املهمــة. 

ــام  ــن ب ــن واالجتامعی ــس املعرفی ــامء النف ــل عل ــرح مــن قب ــاء معــريف ط ــذايت هــو بن ــم ال التنظی
فیهــم بانــدورا منــذ الســتینیات ولقــي اهتاممــا يف خمتلــف نظریــات علــم النفــس )بــام يف ذلــك 
النظریــات الســلوكیة، املعرفیــة، االجتامعیــة والبنیویــة( مــع تداخــل مرتفــع نســبیا، ومــع خطط 

خمتلفــة مــن التنظیــم الــذايت للتعلیــم. 

للتعلــم  التالمیــذ  یســتخدمها  التــي  اإلســرتاتیجیات  إىل  تشــر  املعرفیــة  اإلســرتاتیجیات 
والتذكــر وفهــم املحتــوى وبمســاعدهتا یقومــون بإعــداد معلومــات جدیــدة لضمهــا ودجمهــا 
ــّم ختزینهــا يف الذاكــرة طویلــة األمــد. وإســرتاتیجیات مــاوراء  بمعلومــات تلّقوهــا ســابقا وث
املعرفیــة إجــراءات للرقابــة عــى اإلســرتاتیجیات املعرفیــة والتحكــم فیهــا وتوجیههــا، والتــي 
یســتخدمها املتعلمــون للتخطیــط واملراجعــة وتصحیــح األنشــطة املعرفیــة. )ســیف، 1389(. 

إســرتاتیجیات ومهــارات التعلــم مــن ضمــن املوضوعــات ذات شــعبیة التــي أصبحــت مركــزا 
بحثیــا مهــاّم وأحــد املحــاور الرئیســة للتعلیــم والرتبیــة. ونظــرا إىل خصائصهــا یبــدو أهنــا 
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إضافــة إىل تعمیــق عملیــة التعّلــم التلقائــي للتالمیــذ، مــن املمكــن أن یكــون هلــا دور بالنســبة 
لصحــة التالمیــذ النفســیة أیضــا. )كارشــكي وحمســني، 1391(. لطاملــا إســرتاتیجیات التعلــم 
ــدى  ــس، كإح ــم النف ــن عل ــدان م ــذا املی ــن يف ه ــامم الباحث ــت باهت ــا حظی ــا أیض ــم ذاتی املنظ
املتغــرات الفعالــة يف التعلیــم والتعلــم )بنــدورا، 1997، نقــال عــن ســیف، 1390( وتعتــر 
هــذه اإلســرتاتیجیات نــوع مــن التعلیــم الــذي یقــوم املتعلمــون نفســهم ببــذل اجلهــد وتوجیــه 
اجلهــود بــدال مــن الرتكیــز عــى املعلمــن، أولیــاء األمــور أو ســائر مســئويل الشــؤون التعلمیــة 

للحصــول عــى املعرفــة واملهــارات )زیمــرن، 2000(. 

تؤكــد إســرتاتیجیات التعلــم املنظــم ذاتیــا عــى دور الشــخص يف عملیــة التعلیــم التــي بموجبها 
یقــوم املتعلمــون بشــكل فعــال ومســتمر بتوجیــه املعــارف، الســلوكیات وجهودهــم لتحقیــق 
ــدف  ــن ه ــدى املتعلم ــون ل ــر، أن یك ــذايت املؤث ــم ال ــب التنظی ــذا یتطل ــوة؛ ل ــداف املرج األه
ــطته  ــالل أنش ــن خ ــان م ــرى، اإلنس ــة أخ ــن جه ــداف. م ــذه األه ــى ه ــول ع ــع للحص وداف
املعرفیــة والتحكــم ببیئتــه املعیشــیة یمكنــه أن حيفــز نفســه عــر التعزیــز والتوعیــة الذاتیــة وهبــذه 

الطریقــة یتحكــم بســلوكه. )ماتوجــا، ۲۰۰۹(.

ــة.  ــم والدافعی ــذايت وإســرتاتیجیات التعل ــم ال ــن التنظی ــة ب ــة إحصائی ــاك فــروق ذات دالل هن
بمعنــى أن االســتخدام الناجــح إلســرتاتیجیات التنظیــم الــذايت مثــل »التكــرار« و«التنظیــم« 
ــذ يف  ــادة مشــاركة التالمی ــر عــى زی ــايل تؤّث ــة وبالت ــادة معتقــدات الكفــاءة الذاتی ــؤدي إىل زی ت
ــه إىل  ــا نجاح ــم ذاتی ــم املنظ ــب املتعل ــك، 2010(. ینس ــر وكارابنی ــة. )برج ــة التعلیمی العملی
ــكلة  ــم مش ــبة هل ــل بالنس ــر الفش ــات. یعت ــهولة الواجب ــظ وس ــس احل ــرة ولی ــاد واملثاب االجته
ــا  ــون ذاتی ــون املنظم ــط املتعلم ــج، 2000(. خيط ــم. )بینرتی ــد قدراهت ــام ض ــس اهت ــه ولی مؤقت
باجتــاه االنتفــاع مــن الفــرص التعلیمیــة والتغلــب عــى صعوبــات التعلــم، ويف الوقــت نفســه 
أیضــا یراقبــون ویقیمــون أدائهــم الــذايت )زیمرمــان، 2000( وحيظــون بــأداء مؤثــر يف جمــاالت 
اضطــراب الســیطرة عــى االنفعــاالت وإدارة الوقــت ومواجهــة الضغــط النفــي الناتــج عــن 

ــاد، 2004( .  ــاج وت الســیاق التعلیمــي )مورت

ــزو  ــة«، »ع ــاءة الذاتی ــل »الكف ــل مث ــى عوام ــذايت ع ــم ال ــرتاتیجیات التنظی ــاذ إس ــد اخت یعتم
اجلهــد« و»التحكــم الشــخيص« يف النجــاح والفشــل وقیمــة الواجــب وجهــد التالمیــذ 
ــة  ــة يف اســتخدام اإلســرتاتیجیات املعرفی ــا باملرون ــع املتعلمــون املنظمــون ذاتی والصــف. یتمت
ودائــام یقومــون بمراجعــة أدائهــم عنــد أداء الواجبــات وبعــد القیــام بالواجبــات مــن خــالل 



دور مهارات التنظیم الذايت وشغف التعلم يف تعلیم مادة اللغة العربیة عرب اإلنرتنت لتالمیذ مرحلة الثانوية 62
تقییــم أدائهــم وفقــا لأهــداف امُلَعیَّنــة وإســرتتیجیات التنظیــم الــذايت، دائــام یســعون إىل حتقیــق 
أهدافهــم املحــددة. وتــؤّدي إســرتاتیجیات التنظیــم الــذايت إىل زیــادة اجلهــد واملشــاركة املعرفیة 
ــالء، 1398(.  ــد والزم ــف ون ــن یوس ــال ع ــج، 2003، نق ــك وبینرتی ــن برین ــذ. )لین للتالمی

إســرتاتیجیات التعلــم املنظــم ذاتیــا هلــا فــروق ذات داللــة إحصائیــة عــى التقــدم األكادیمــي 
للمتعلمــن. لكــن بیئــات التعلــم املرتكــزة عــى املحــارضة ال تنمــي هذه الســمة لــدى املتعلمن 
)تشــن، 2002(. وجدیــر بالذكــر أنــه یســتخدم التالمیــذ األذكیــاء املزیــد مــن إســرتاتیجیات 

التعلــم باملقارنــة مــع التالمیــذ العادیــن )زیمرمــان ومارتینزبونــز، 1990(. 

ــة اإلنجــاز واألداء األكادیمــي ویوجــد  ــا مــع دافعی ترتبــط إســرتاتیجیات التعلــم املنظــم ذاتی
هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائیــة بــن التالمیــذ الذكــور واإلنــاث بالنســبة إلســرتاتیجیات 
التعلــم املنظــم ذاتیــا. یوجــد هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائیــة بالنســبة إلســرتاتیجیات 
ــذه  ــن ه ــد ب ــاث ویوج ــور واإلن ــذ الذك ــن التالمی ــاز ب ــة اإلنج ــا ودافعی ــم ذاتی ــم املنظ التعل
اإلســرتاتیجیات التعلــم املنظــم واألداء األكادیمــي للتالمیــذ فــروق ذات داللــة إحصائیــة. من 
بــن فــروق إســرتاتیجیات التعلــم املنظــم ذاتیــا فقــط بإمــكان إســرتاتیجیات إدارة املــوارد أن 
تقــدم تنبــؤا مناســبا عــن دافعیــة اإلنجــاز لــدى التالمیــذ. )مرزائیــان، حســن زاده وشــردل، 

 .)1391

إســرتاتیجیات التعلــم املنظــم ذاتیــا هلــا فــروق ذات داللــة إحصائیــة عــى اإلنجــاز األكادیمــي 
لــدى املتعلمــن. یتمتــع التالمیــذ الذیــن یســتخدمون إســرتاتیجیات التنظیــم الــذايت، بكفــاءة 
ــم  ــر للتعل ــة أك ــم دافعی ــايل لدهي ــة، وبالت ــر إجيابی ــكل أكث ــهم بش ــون نفس ــل یقّیم ــة أفض ذاتی
ــا هلــا تأثــر  ــم إســرتاتیجیات التعلــم املنظــم ذاتی )رامــداس وزیمرمــان، 2008( لذلــك تعلی
ــال  ــاين، مج ــذ )مهق ــذايت للتالمی ــم ال ــم التعل ــي وتنظی ــاز األكادیم ــة اإلنج ــى دافعی ــايب ع إجي

ــادي، 1398(  ــا آب ــن وجن الدی

نتائــج ســائر األبحــاث أیضا تشــر إىل التأثــر اإلجيــايب للتنظیم الــذايت األكادیمي عى املشــاركة 
املعرفیــة والدافعیــة وحــل املشــاكل )آزویــدو، 2009(، الرفاهیــة املدرســیة )كاوســیان، 
كدیــور وفــرزاد، 1391(، التكیــف األكادیمــي )كازان وآنیتــي، 2010(، الرضــا األكادیمــي 
)عــي نجــاد وســعید 1394( اإلنجــاز األكادیمــي )أفشــاري والزمــالء، 1396(، الدافعیــة 
ــر )پورحممــد  ــه أكث ــة )نریــامين والزمــالء، 1394( واألداء األكادیمــي املرغــوب فی األكادیمی
واســامعیي بــور، 1394، أســتادزاده، داوودي وزارع، 1395( والتأثــر الســلبي للتنظیــم 
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الــذايت عــى عــدم التكیــف األكادیمــي يف األبعــاد العاطفیــة والتعلیمیــة واإلجتامعیــة )حــاج 
شمســائي والزمــالء، 1393( والســلوكیات امُلتباینــة والغــر مكیفــة )ریــد، تــرات وشــوارتز، 

2005، نقــال عــن راه پیــام والزمــالء، 1399(.

عــادة مــا یكــون املتعلمــون ذاتیــا هــم البادئــون يف العملیــة التعلیمیــة وعــر حتدید أهــداف قابلة 
للتحقیــق یقومــون بتقییــم أدائهــم، ومــن خــالل اســتخدام بعــض القیــم حياولــون أن یقومــوا 
بتشــخیص النواقــص وتصحیحهــا وتعویضهــا. یقــوم املتعلمــون ذاتیــا بتصمیــم ودراســة 
واجباهتــم وهــم عــى معرفــة بعملیــات تفكرهــم ویســتفیدون مــن اإلســرتاتیجیات املعرفیــة 
ــد اســتخدام  ــة عن ــة ومجاعی ــروق فردی ــاك ف ــور، 1397(. یوجــد هن ــق أهدافهــم )كدی لتحقی
إســرتاتیجیات التعلــم املنظــم ذاتیــا. یوجــد هنــاك فــروق بــن تالمیــذ الذكــور واإلنــاث 
ــان والزمــالء، 1391(. هتتــم اإلنــاث  ــا )مرزائی بالنســبة إلســرتاتیجیات التعلــم املنظــم ذاتی
ــم  ــة وتنظی ــة الذاتی ــات والرقاب ــة املالحظ ــور بكتاب ــع الذك ــة م ــة باملقارن ــروق ذات إحصائی بف
ــا  ــم املنظــم ذاتی ــد مــن إســرتاتیجیات التعل ــة أبلغــن عــن اســتخدام املزی ــة وبصــورة عام البیئ
ــل آندرمــان  ــج بعــض األبحــاث )مث ــز، 1990(. لكــن بحســب نتائ )زیمرمــان ومارتینزبون
ویانــغ، 1994؛ صمــدي، 1383( مل یتــم اإلبــالغ عــن فــرق بــن اإلنــاث والذكــور بالنســبة 

ــالء، 1391(.  ــان والزم ــا )مرزائی ــم ذاتی ــم املنظ ــرتاتیجیات التعل ــتخدام إس الس

املشــاركة أو االندمــاج األكادیمــي بنیــان حدیــث وقــد عــرف وتــم طرحــه ألول مــرة بواســطة 
هوئــي، تارتــر و وولفولــك )2013( وإحــدى أهــم مــؤرشات جــودة التعلیــم هــي املشــاركة 
ونــامذج  تعاریف  قّدمــت  وبیــرتز، 2014(.  ریتــزن  یــودن،  للمتعلمــن )ون  األكادیمیــة 
عدیدة مــن املشــاركة األكادیمیــة. يف نمــوذج فــن )1989( تتكــون املشــاركة األكادیمیــة 
مــن املقومــن العاطفــي والســلوكي )الســلوكي مثــل االســتمرار يف الواجبــات الدراســیة 
والعاطفــي مثــل تقییــم التكالیــف الدراســیة وعملیــة التعلــم(. عــى الرغــم مــن هــذا األمــر، 
مراجعــة أحــدث األبحــاث تظهــر لنــا أن املشــاركة األكادیمیــة بنــاء متعــدد األبعــاد ومكــون 
مــن مقومــات معرفیــة وعاطفیــة وســلوكیة خمتلفــة )رشــي وكریستنســون،2006، نقــال عــن 

ــالء، 1398(.  ــد والزم ــف ون یوس

تعــد املشــاركة األكادیمیــة النشــطة أحــد أهــم العوامــل التــي تنبــئ بالنتائــج األكادیمیــة 
ــغف أو  ــر الش ــة. یعت ــال واملرون ــل الفع ــدريس والتعام ــور امل ــا واحلض ــات العلی ــل الدرج مث
ــان  ــم وإتق ــم والفه ــارش للتعل ــد مب ــريف وجه ــتثامر املع ــن االس ــوع م ــة ن ــاركة األكادیمی املش
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املعرفــة واملهــارات املطلوبــة. تعــد املشــاركة األكادیمیــة الفعالــة إحــدى أهــم العوامــل التــي 
تنبــئ بالنتائــج األكادیمیــة مثــل الدرجــات واحلضــور يف املدرســة والتعامــل الفعــال واملرونــة 

األكادیمیــة )إســكینر، بیتــزر وبــرول، 2014(. 

املشــاركة بمعنــى تفاعــل اخلصائــص الفردیــة مــع اخلصائــص البیئیــة املهمــة وتشــتمل عــى بــدء 
ــة بشــكل  الســلوك االنفعــايل واســتمراره يف مواجهــة املوانــع والعقبــات. املشــاركة األكادیمی
ــطة  ــم يف أنش ــة املتعل ــى معرف ــة ع ــة ومبنی ــة ومرغوب ــاءة ومتحمس ــاركة بن ــر مش ــاص تعت خ

ــة إجيابیــة. )ریــو، 2013(.  التعلــم التــي تــؤدي بشــكل مبــارش إىل نتائــج أكادیمی

بإمكان املشاركة األكادیمیة أن تتأثر بسهولة بالظروف االجتامعیة أو العوامل التعلیمیة.

ــود  ــن جه ــد م ــبة للعدی ــة بالنس ــداف الرئیس ــن األه ــن ضم ــة م ــاركة األكادیمی ــاء املش  ارتق
ــن  ــش ب ــن پژوه ــة )انجم ــة الثانوی ــم مرحل ــتوى تعلی ــى مس ــة ع ــدارس، خاص ــاركة امل مش
امللــل و موسســه داروســازی، ۲۰۰4، نقــال عــن أمــری والزمــالء، 1398(. تؤكــد األبحــاث 
ــل  ــى البیئــة والعوامــل اخلارجیــة مث ــا ع ــاركة األكادیمیــة أیض التــي أجریــت يف جمــال املش
ــا والزمــالء،  ــة العالقــة مــع الوالدیــن )تشــن، 2008(، التواصــل مــع األقــران )أوملانن نوعی
ــن  ــارودي، الرس ــن، ب ــم كافم ــذ )ری ــم والتلمی ــع املعل ــي م ــل الصف ــة التفاع 2014(، كیفی
وكــوريب، 2015(، الدعــم االجتامعــي امُلــدرك )وانــج وإكلــس، 2012( والعوامــل الداخلیــة 
واخلصائــص الشــخصیة للتالمیــذ مثــل النجاعــة الذاتیــة األكادیمیــة والوعــي العاطفــي 

ــنگ، 2011(.  ــو وتس ــة )ری ــة األكادیمی ــامط اهلوی ــذات وأن ــر ال ــذكاء، تقدی ــدات ال ومعتق

توجــد أیضــا عالقــة مبــارشة بــن املقومــات املعرفیــة للنجاعــة الذاتیــة مــع املشــاركة األكادیمیــة 
)كریســتن والزمــالء، 2003، نقــال عــن رضایــي وهبــادري خرسوشــاهي، 1398(. یوجــد 
هنــاك فــروق إجيابیــة وذات داللــة إحصائیــة بــن املشــاركة األكادیمیــة والتنظیــم األكادیمــي 

الــذايت )آزادي ده بیــدي وفــوالد چنــگ، 1398(. 

ــة  ــة املعنی ــال الدراس ــث يف جم ــص البح ــعور بنق ــابقة والش ــات الس ــة الدراس ــرا إىل مراجع نظ
ــم والتعلــم واالســتفادة مــن  ــة التخصصــات يف جمــال التعلی وبالنظــر إىل الدراســات املتداخل
ــدف  ــت، هي ــر اإلنرتن ــة ع ــات األجنبی ــم اللغ ــم وتعل ــال التعلی ــس يف جم ــم النف ــازات عل إنج
ــاركة  ــاج واملش ــع االندم ــذايت م ــم ال ــارات التنظی ــة مه ــد دور وعالق ــايل إىل حتدی ــث احل البح
ــر  ــة ع ــة العربی ــادة اللغ ــم م ــم وتعل ــال تعلی ــة يف جم ــة الثانوی ــة مرحل ــدى طلب ــة ل األكادیمی
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ــت.  اإلنرتن

مراجعة األدب النظري

التنظيم الذايت 

 التنظیــم الــذايت أكثــر أشــكال التعلــم املعــريف تقدمــا وتطــورا. یعــرف مفهــوم التعلــم املنظــم 
ذاتیــا عــى أنــه جمموعــة مــن إســرتاتیجیات التعلــم التــي بإمــكان املتعلــم أن یســتخدمها بشــكل 
مؤثــر ومــرن لتلبیــة حاجــات الواجــب الصفــي. كرنــو )1994(  بحســب معتقــد األوائــل، 
ریــو، إســمیت )2007( یعتــر التنظیــم الــذايت عملیــة تعاونیــة یشــرتك املعلــم والطالــب 

ــة.  ــم العملی ــه باإلضافــة إىل تقیی ــم النشــاط األكادیمــي ومراقبت كالمهــا يف تصمی

دائــام یســعى تالمیــذ التنظیــم الــذايت إىل حتقیــق التوازن ممــا یــؤدي إىل التعلم. )بیاجیــه، 1952، 
ــة التنظیــم الــذايت  نقــال عــن مرزائیــان والزمــالء، 1391( هــم یمكنهــم حتویــل مســار عملی
ــن  ــاعدة م ــى املس ــول ع ــا احلص ــرى وأیض ــرتاتیجیة أخ ــار إس ــود، اختی ــاد، الصم إىل االجته
املعلمــن واألصدقــاء. )شــانغ، 2002( . عــادة مــا یســتخدم معظــم التالمیــذ إســرتاتیجیات 
التعلــم املنظــم ذاتیــا ومــا یمیــز تالمیــذ التنظیــم الــذايت مــن اآلخریــن، هــو إدراكهــم لكیفیــة 
هــذه اإلســرتاتیجیات وأیضــا امتــالك الدافــع الســتخدامها. تعتــر إســرتاتیجیات التعلــم 
ــود  ــذل اجله ــهم بب ــون نفس ــه املتعلم ــدأ فی ــذي یب ــرف ال ــم املع ــن التعل ــوع م ــا ن ــم ذاتی املنظ
وتوجیههــا للحصــول عــى املعرفــة واملهــارات بــدال مــن االعتــامد عــى املعلمــن والوالدیــن 

ــن، 1986(.  ــة. )زیمرم ــؤون التعلمی ــئويل الش ــائر مس أو س

يف نظریــة التحكــم – القیمــة )بكــران ، 2006( إحــدى مــؤرشات ســلوك التنظیــم الــذايت هــو 
طلــب املســاعدة األكادیمیــة. بمعنــى أن عندمــا یفشــل التلمیــذ عــى الرغــم مــن بــذل اجلهــد 
يف أداء واجباتــه یقــوم بمراجعــة مصــادر الدعــم للحصــول عــى املســاعدة. إذن توافــر مــوارد 

الدعــم تســاعد التلمیــذ أن یقبــل عــى ســلوكیات التنظیــم الــذايت. 

التنظیــم الــذايت أیضــا كأحــد املفاهیــم البــارزة يف التعلیــم والرتبیــة املعــارصة، لــه نتائــج قّیمــة يف 
عملیــة التعلــم والتعلیــم وكذلــك النجــاح يف احلیــاة. یتطلــب االنســجام والنجــاح يف املدرســة 
ــم  ــر التنظی ــة والعواطــف أو ســلوكیاهتم عــر تطوی ــز املعرف ــر وتعزی ــذ بتطوی ــوم التالمی أن یق
ــق أهدافهــم. )شــانغ وزیمرمــن،  ــوا مــن حتقی ــة لكــي یتمكن ــذايت أو اإلســرتاتیجیات املامثل ال
1997(. یعتــر التعلــم املنظــم ذاتیــا عملیــة فعالــة وذاتیــة التوجیــه. أي یقــوم التالمیــذ 
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بتحكــم وتنظیــم املعرفــة والدافعیــة والنتائــج والســلوك وبیئتهــم لتحقیــق أهدافهــم )جــوداس 

ــي، 2010(. ودرمیتزاك

إسرتاتيجيات التعلم 

يف الرتبیــة والتعلیــم يف القــرن احلــادي عــر یســعی اتبــاع النتظریــات التــي تدعــو إلــی مبــادرة 
أعمــق إىل دور إســرتاتیجیات التعلــم املنظــم ذاتیــا )املعرفیــة ومــاوراء املعرفیــة وإدارة املــوارد( 
كمحــاور أساســیة للتعلــم. متاشــیا مــع التغیــرات الرسیعــة عــى خمتلــف املســتویات وفــرت 
احلضــارة اإلنســانیة اإلمكانیــات التــي حولــت اجتــاه التعلیــم إىل التعلــم. يف هــذا الصــدد 
ــز  ــر مــن قبــل. ترغیــب وحتفی ــذايت يف التعلــم أكث ــم ال ــة دور إســرتاتیجیات التنظی ــد أمهی تتزای
ــذايت يف  ــم ال ــرتاتیجیات التنظی ــر إس ــي ع ــام التعلیم ــة يف النظ ــطة األكادیمی ــن لأنش املتعلم
التعلــم، موضــوع ال بــد أن یؤخــذ بعــن االعتبــار مــن قبــل موظفــي النظــام التعلیمــي. یتطلــب 
ــا  ــن، ختطیط ــدم املتعلم ــز تق ــا يف حتفی ــم ذاتی ــم املنظ ــرتاتیجیات التعل ــز دور إس ــر وتعزی تطوی
دقیقــا وشــامال. إذن، مــن أجــل ثبــات النظــام التعلیمــي املؤُســس عــى إســرتاتیجیات التعلــم 
ــاركة  ــذايت واملش ــم ال ــارات التنظی ــة دور مه ــدف دراس ــايل هب ــث احل ــم البح ــا، ت ــم ذاتی املنظ
ــة عــر اإلنرتنــت. وحيــاول  ــة يف تعلیــم مــادة اللغــة العربی ــة لتالمیــذ مرحلــة الثانوی األكادیمی

البحــث اإلجابــة علــی الســؤال التــايل:

ــة  ــة دوًرا يف تدریــس اللغــة العربی ــذايت واملشــاركة األكادیمی ــم ال هــل تلعــب مهــارات التنظی
ــة؟ ــة الثانوی ــذ مرحل عــر اإلنرتنــت لتالمی

وفرضيات البحث هي:

ــة  ــذ مرحل ــة لتالمی ــاركة األكادیمی ــذايت واملش ــم ال ــارات التنظی ــن مه ــة ب ــاك عالق ــد هن توج
ــت.  ــر اإلنرتن ــة ع ــة العربی ــس اللغ ــة يف تدری الثانوی

توجــد هنــاك فــروق بــن مهــارات التنظیــم الــذايت لتالمیــذ مرحلــة الثانویــة يف تدریــس اللغــة 
العربیــة عــر اإلنرتنــت حســب اجلنــس. 

ــة  ــس اللغ ــة يف تدری ــة الثانوی ــذ مرحل ــة لتالمی ــاركة األكادیمی ــن املش ــروق ب ــاك ف ــد هن توج
ــس. ــب اجلن ــت حس ــر اإلنرتن ــة ع العربی
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الدراسات السابقة

تؤكدإســرتاتیجیات التعلــم املنظــم ذاتیــا عــى دور الفــرد يف العملیــة التعلیمیــة، التــي بموجبهــا 
یقــوم املتعلمــون بشــكل فعــال ومســتمر بتوجیــه املعــارف، الســلوكیات وجهودهــم لتحقیــق 
ــدف  ــن ه ــدى املتعلم ــون ل ــر، أن یك ــذايت املؤث ــم ال ــب التنظی ــك یتطل ــة؛ لذل ــداف املعنی األه
ــطته  ــالل أنش ــن خ ــان م ــرى، اإلنس ــة أخ ــن ناحی ــداف. م ــذه األه ــى ه ــول ع ــع للحص وداف
ــة  ــز والتوعی ــر التعزی ــه ع ــز نفس ــوم بتحفی ــه أن یق ــیة یمكن ــه املعیش ــم ببیئت ــة والتحك املعرفی

ــوگا ، ۲۰۰۹(. ــة یتحكــم بســلوكه. )مات ــة ومــن خــالل هــذه الطریق الذاتی

ــة.  ــم والدافعی ــذايت وإســرتاتیجیات التعل ــم ال ــن التنظی ــة ب ــة إحصائی ــاك فــروق ذات دالل هن
بمعنــى أن اإلســتخدام الناجــح إلســرتاتیجیات التنظیــم الــذايت مثــل "التكــرار" و"التنظیــم" 
ــادة مشــاركة الطــالب يف  ــر عــى زی ــايل تؤث ــة وبالت ــة الذاتی ــادة معتقــدات الكفائ ــؤدي إىل زی ت
العملیــة التعلیمیــة. )برگــر و كارابینــک ،۲۰۱۰(. ینســب املتعلمــون املنظمــون ذاتیــا نجاحهم 
إىل اإلجتهــاد واملثابــرة ولیــس احلــظ وســهولة الواجبــات. یعتــر الفشــل بالنســبة هلــم مشــكلة 
ــون ذاتیــا  ــام ضــد قدراهتــم. پینرتیــج، ۲۰۰۰(. یعمــل املتعلمــون املنظم ــه ولیــس إهت مؤقت
بإجتــاه اإلنتفــاع مــن الفــرص التعلیمیــة والتغلــب عــى صعوبــات التعلــم، ويف الوقــت نفســه 
أیضــا یراقبــون ویقیمــون أدائهــم الــذايت )زیمرمــن، 2000( وحيظــون بــأداء مؤثــر يف جمــاالت 
إضطــراب الســیطرة عــى اإلنفعــاالت، إدارة الوقــت ومواجهــة الضغــط النفــي الناتــج عــن 

الســیاق التعلیمــي )مورتــاگ و تــاد ، 2004(.

ــزو  ــة"، "ع ــة الذاتی ــل "الكفائ ــل مث ــى عوام ــذايت ع ــم ال ــرتاتیجیات التنظی ــاذ إس ــد إخت یعتم
اجلهــد" و"التحكــم الشــخيص" يف النجــاح والفشــل، قیمــة الواجــب وجهــد الطــالب 
ــة   ــرتاتیجیات املعرفی ــتخدام اإلس ــة يف إس ــا باملرون ــون ذاتی ــذ املنظم ــع التالمی ــف. یتمت والص
ــام  ــات دائ ــام بالواجب ــد القی ــات وبع ــام بالواجب ــد القی ــم عن ــة أدائه ــون بمراجع ــام یقوم ودائ
یســعون إىل حتقیــق أهدافهــم املحــددة مــن خــالل تقییــم أدائهــم وفقــا لأهــداف امُلَعیَّنــة وتؤدي 
إســرتاتیجیات التنظیــم الــذايت إىل زیــادة اجلهــد واملشــاركة املعرفیــة للطــالب. )لنــن برینــک 
و پینرتیــچ ، ۲۰۰۳، نقــال عــن یوســف ونــد، قــدم پــور، صادقــی، و غالمرضایــی، 1398(.

إســرتاتیجیات التعلــم املنظــم ذاتیــا هلــا فــروق ذات داللــة إحصائیــة عــى التقــدم األكادیمــي 
للمتعلمــن. لكــن بیئــات التعلــم املرتكــزة عــى املحــارضة ال تنمــي هــذه الســمة لــدى 
ــم  ــرتاتیجیات التعل ــن إس ــد م ــاء املزی ــذ األذكی ــتخدم التالمی ــن ، ۲۰۰۲(. یس ــن )چ املتعلم
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باملقارنــة مــع التالمیــذ العادیــن )زیمرمــن و مارتینزپونــز،۱۹۹۰(.  

ــة اإلنجــاز واألداء األكادیمــي ویوجــد  ــا مــع دافعی ترتبــط إســرتاتیجیات التعلــم املنظــم ذاتی
هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائیــة بــن التالمیــذ الذكــور واإلنــاث بالنســبة إلســرتاتیجیات 
التعلــم املنظــم ذاتیــا. یوجــد هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائیــة بالنســبة إلســرتاتیجیات 
ــذه  ــن ه ــد ب ــاث ویوج ــور واإلن ــذ الذك ــن التالمی ــاز ب ــة اإلنج ــا ودافعی ــم ذاتی ــم املنظ التعل
اإلســرتاتیجیات التعلــم املنظــم واألداء األكادیمــي للطــالب فــروق ذات داللــة إحصائیــة. من 
بــن فــروق إســرتاتیجیات التعلــم املنظــم ذاتیــا فقــط بإمــكان إســرتاتیجیات إدارة املــوارد أن 
تقــدم تنبــؤا مناســبا عــن دافعیــة اإلنجــاز لــدى التالمیــذ. )مرزائیــان، حســن زاده وشــردل، 

 .)1391

إســرتاتیجیات التعلــم املنظــم ذاتیــا هلــا فــروق ذات داللــة إحصائیــة عــى اإلنجــاز األكادیمــي 
لــدى املتعلمــن. یتمتــع التالمیــذ الذیــن یســتخدمون إســرتاتیجیات التنظیــم الــذايت، بكفــاءة 
ــم  ــر للتعل ــة أك ــم دافعی ــايل لدهي ــة، وبالت ــر إجيابی ــكل أكث ــهم بش ــون نفس ــل یقّیم ــة أفض ذاتی
)رامــداس وزیمرمــن، 2008( لذلــك تعلیــم إســرتاتیجیات التعلــم املنظــم ذاتیــا تؤثــر إجيابیــا 
ــن  ــال الدی ــاين مج ــذ )مهق ــذايت للتالمی ــم ال ــم التعل ــي والتنظی ــاز األكادیم ــة اإلنج ــى دافعی ع

ــادي، 1398( ــا آب وجن

ــى  ــي ع ــذايت األكادیم ــم ال ــايب للتنظی ــر اإلجي ــا إىل التأث ــات أیض ــائر الدراس ــج س ــر نتائ تش
املشــاركة املعرفیــة، الدافعیــة، وحــل املشــكالت )آزویــدو ، 2009(، الرفاهیــة املدرســیة 
)كاوســیان، كدیــور و فــرزاد، 1391(، التكیــف األكادیمــي )كازان و آنیتــی، 2010(، 
)أفشــاري،  األكادیمــي  اإلنجــاز   ،)1394 ســعید،  و  نــژاد  )علــی  األكادیمــي  الرضــا 
ــی، حممدامینی،زاهــد  ــة )نریامن ــة األكادیمی ــاين جهرمــي، 1396(، الدافعی شــرزادیفرد وقرب
و ابوالقاســمی، 1394(، واألداء األكادیمــي عــايل اجلــودة )پورحممــد و اســامعیلی پــور، 
ــذايت عــى عــدم  ــم ال ــر الســلبي للتنظی 1394، اســتادزاده ، داوودی و زارع، 1395( والتأث
التكیــف األكادیمــي يف األبعــاد العاطفیــة، التعلیمیةواإلجتامعیــة )حــاج شمســایی، كارشــكی 
و امــن یــزدی، 1393( والســلوكیات املتباینــة وغــر املكیفــة )ریــد، تــرات و شــوارتز، 

2005، نقــال عــن راه پیــام، بارانــی وخرمائــی، 1399(. 

املشــاركة  مــع  الذاتیــة  للنجاعــة  املعرفیــة  املقومــات  بــن  مبــارشة  عالقــة  أیضــا  توجــد 
األكادیمیــة )كریســتن، كاروالیــن، ونــدی و چارلــس، ۲۰۰۳، بــه نقــل از رضایــی و هبــادری 
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ــن املشــاركة  ــة ب ــة إحصائی ــة  وذات دالل ــاك فــروق إجيابی خرسوشــاهی، 1398(. یوجــد هن
األكادیمیــة والتنظیــم األكادیمــي الــذايت )آزادی ده بیــدی و فوالدچنــگ، 1398(. 

الطریقة

جمتمع وعينة الدراسة

ــة  انتهجــت الدراســة املنهــج الوصفــي وجمتمــع البحــث یتكــون مــن تالمیــذ مــدارس الثانوی
يف مدینــة جرجــان )گــرگان( خــالل عــام 2021 – 2020. خضــع عــدد 536 طالــب ممــن 

قامــوا بمــيء اســتامرة االســتبیان اإللكــرتوين بشــكل كامــل كعینــة البحــث للدراســة. 

أداة الدراسة وصدقها وثباهتا

مــن أجــل مجــع البیانــات تــم اســتخدام اســتبیانات بوفــارد للتنظیــم األكادیمي الــذايت ومقیاس 
املشــاركة األكادیمیــة لریــو. تــّم إدخــال بیانــات اإلســتبیان يف برنامــج SPSS26 وتــم التحلیــل 

بأســالیب اإلحصائیة. 

أ : استبيان التنظيم الذايت األکادیمي 

ــامدا  ــم تصمیمهــا اعت ــارة ت ــذايت األكادیمــي عــى 14 عب ــم ال ــارد للتنظی ــوي اســتبیان بوف  حيت
ــريف  ــذايت املع ــم ال ــن للتنظی ــن فرعی ــع مقیاس ــة، م ــة – االجتامعی ــدورا املعرفی ــة بن ــى نظری ع
)األســئلة 13، 12، 10، 9، 8، 5، 3( وماوراء املعريف )األســئلة 14، 11، 7، 6، 4، 2، 1(. 

ــق،  ــا )5(، مواف ــق متام ــن مواف ــات م ــى 5 درج ــرت ع ــاس لیك ــارات يف مقی ــط العب ــم ضب ت
لیــس يل رأي، غــر موافــق، غــر موافــق متامــا )1(. تســجیل درجــات العبــارات 5 – 13 – 
14 تكــون بشــكل معكــوس )1 إىل 5(. تــرتاوح درجــة كل شــخص بــن 14 إىل 60 وتشــر 
الدرجــة األعــى يف كل مــؤرش إىل اجتــاه الفــرد الســتخدام ذلــك املــؤرش. الثبــات اإلمجــايل هلــذا 
ــاخ هــو 0/76)طالــب زاده والزمــالء، 1391(  االســتبیان عــى أســاس معامــل ألفــا كرونب
ــل  ــل معام ــل عوام ــاط وحتلی ــل االرتب ــتخدام معام ــر اس ــتبیان ع ــذا االس ــاء ه ــدق بن كان ص
االرتبــاط بــن أســئلة االســتبیان يف مســتوى مناســب وكانــت معامــل ألفــا كرونبــاخ لقیــاس 
ــتبیان  ــذا االس ــول أن ه ــن الق ــث یمك ــور، 1380( بحی ــو ۰/۰۸ )كدی ــي ه ــاق الداخ االتس
ــات  ــالء، 1399(. الثب ــام والزم ــارات )راه پی ــة لالختب ــات احلقیقی ــؤ بالدرج ــى التنب ــادر ع ق

ــة هــو 0/75.  ــي الســتبیان الدراســة احلالی النهائ
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مقياس املشارکة األکادیمية 

یتكــون مقیــاس املشــاركة األكادیمیــة )ریــو وتســنگ، 2011( مــن 22 أســئلة بــام يف ذلــك 5 
ــلوكیة )6، 7، 8، 9،  ــاركة الس ــئلة للمش ــة )1، 2، 3، 4 ، 5(، 5 أس ــاركة الوكال ــئلة ملش أس
ــة  ــاركة املعرفی ــئلة للمش ــة )11، 12، 13، 14(، و8 أس ــاركة العاطفی ــئلة للمش 10(، 4 أس
ــرت  ــاس لیك ــى مقی ــات ع ــف اإلجاب ــم تصنی )15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22(. یت
ــات  ــن ثب ــالغ ع ــم اإلب ــا )1(. ت ــق متام ــر مواف ــا )5( إىل غ ــق متام ــن مواف ــات م ــن 5 درج م
ــة  ــاركة الوكال ــلوكیة 0/94، مش ــاركة الس ــة 0/78، املش ــاركة العاطفی ــاخ للمش ــا كرونب ألف
0/82 واملشــاركة املعرفیــة 0/88. عنــد فحــص صــدق أبعــاد مقیــاس املشــاركة األكادیمیــة 
أشــارت مــؤرشات جــودة املالئمــة يف التحلیــل العامــل التوكیــدي إىل جــودة املالئمــة املناســبة 
ــات  ــن ثب ــالغ ع ــم اإلب ــمي )1393( ت ــة هاش ــنگ، 2011(، يف دراس ــو وتس ــوذج )ری للنم
ــة  ــاركة الوكال ــلوكیة 80/.، مش ــاركة الس ــة 0/73 ، املش ــاركة العاطفی ــاخ للمش ــا كرونب ألف
ــة يف  ــاء املشــاركة األكادیمی ــر صــدق بن ــد مقادی ــم حتدی ــة 76/ 0 . ت 74 /  واملشــاركة املعرفی
ــاركة  ــة 52/ 0، املش ــد الوكال ــدي يف بع ــي التوكی ــل العام ــج التحلی ــر منه ــة ع ــذه الدراس ه
ــن . يف  ــن التبای ــة 41 / 0 م ــاركة املعرفی ــة 25 / 0 واملش ــاركة العاطفی ــلوكیة 43/ ، املش الس

ــات كل املقیــاس 0/92 . ــم اإلبــالغ عــن ثب هــذه الدراســة ت

عرض النتائج

ــث  ــج البح ــن نتائ ــر ع ــث والتعب ــات البح ــار فرضی ــج اختب ــم نتائ ــم تقدی ــم، ت ــذا القس يف ه
ــة:  ــكل فرضی ــق ب املتعل

الفرضية 1 

توجــد هنــاك عالقــة مهــارات التنظیــم الــذايت واملشــاركة األكادیمیــة لتالمیــذ مرحلــة الثانویــة 
يف تدریــس اللغــة العربیــة عــر اإلنرتنــت. 

جدول رقم 1 _ العالقة بني مهارات التنظيم الذايت واملشارکة األکادیمية لتالميذ مرحلة الثانویة يف تدریس 
اللغة العربية عرب اإلنرتنت.

جدول1: العالقة بن مهارات التنظیم الذايت واملشاركة األكادیمیة
املشاركة األكادیمیة

R: 0/71, Sig: 0/000مهارات التنظیم الذايت
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ــاركة  ــذايت واملش ــم ال ــارات التنظی ــدرس دور مه ــذي ی ــاط ال ــار االرتب ــج اختب ــرت نتائ أظه
األكادیمیــة لتالمیــذ مرحلــة الثانویــة يف تدریــس اللغــة العربیــة عــر اإلنرتنــت )اجلــدول 
ــاركة  ــذايت واملش ــم ال ــارات التنظی ــن مه ــة ب ــة إحصائی ــة ذات دالل ــروق إجيابی ــاك ف 1( أن هن

األكادیمیــة. 

الفرضية 2 

توجــد هنــاك فــروق بــن مهــارات التنظیــم الــذايت لتالمیــذ مرحلــة الثانویــة يف تدریــس اللغــة 
العربیــة عــر اإلنرتنــت حســب اجلنــس.

جدول رقم 2 _ مقارنة املشارکة األکادیمية لطلبة اإلناث والذکور مرحلة الثانویة يف تدریس 
اللغة العربية عرب اإلنرتنت 

جدول2: مقارنة املشاركة األكادیمیة لطلبة اإلناث والذكور

 االنحــرافاملعدلالعدداجلنساملتغر
املعیــاري

 مقــدار
t

 درجــة
ــة احلری

فروق

ت  ا ذ
لــة  ال د
إحصائیــة

املشاركة 
السلوكیة 

28617.312.62.575310.01الذكر
24616.742.6 األنثى

28617.834.70.45310.6الذكرمشاركة الوكالة 
24617.674.1األنثى

28616.062.961.075310.2الذكراملشاركة املعرفیة
24615.783.04األنثی

املشاركة 
العاطفیة 

28616.463.062.325310.02الذكر
24615.813.4األنثی

املشاركة 
األكادیمیة 

)بشكل كي(

28667.6611.21.75310.08الذكر
24666.0210.9األنثی

أظهــرت نتائــج اختبــار t املســتقل يف دراســة فــروق املشــاركة األكادیمیــة للطلبــة )جــدول 2( 
بــأن ال توجــد هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائیــة بــن تالمیــذ اإلنــاث والذكــور مــن حیــث 
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ــروق  ــاك ف ــلوكیة هن ــة والس ــاركة العاطفی ــاد املش ــظ يف أبع ــن لوح ــة ولك ــاركة األكادیمی املش

ــة. ــة إحصائی ذات دالل

فرضية 3

ــة  ــس اللغ ــة يف تدری ــة الثانوی ــذ مرحل ــة لتالمی ــاركة األكادیمی ــن املش ــروق ب ــاك ف ــد هن توج
ــس.  ــب اجلن ــت حس ــر اإلنرتن ــة ع العربی

جدول رقم 3 _ مقارنة مهارات التنظيم الذايت لطلبة اإلناث والذکور مرحلة الثانویة يف تدریس اللغة العربية 
عرب اإلنرتنت

جدول3: مقارنة مهارات التنظیم الذايت لطلبة اإلناث والذكور
 االنحرافاملعدلالعدداجلنساملتغر

املعیاري
 درجةtمقدار 

احلریة
 مهارات التنظیم

 الذايت

)املعرفیة(

28625.273.870.515310.6الذكر
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أظهــرت نتائــج اختبــار t املســتقل يف دراســة فــروق مهــارات التنظیــم الــذايت األكادیمــي 
)جــدول 3( بــأن ال توجــد هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائیــة بــن تالمیــذ اإلنــاث والذكــور 

ــة(.  ــة والكلی ــاوراء املعرفی ــة، م ــذايت األكادیمــي )املعرفی ــم ال ــث مهــارات التنظی مــن حی

االستنتاج واملناقشة
ــذ  ــة لتالمی ــذايت واملشــاركة األكادیمی ــم ال ــم دراســة دور مهــارات التنظی يف هــذه الدراســة، ت

ــة عــر اإلنرتنــت. وأظهــرت النتائــج: ــة يف تدریــس اللغــة العربی ــة الثانوی مرحل

الــذايت األكادیمــي واملشــاركة  التنظیــم  بــن  توجــد هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائیــة 
األكادیمیــة. بعبــارة أخــرى مهــارات التنظیــم الــذايت واملشــاركة األكادیمیــة هلــا دور يف 
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تعلیــم اللغــة العربیــة عــر اإلنرتنــت لتالمیــذ مرحلــة الثانویــة. تتفــق هــذه النتیجــة مــع 
نتائــج أبحــاث مثــل تیــان والزمــالء )2015(، یــو والزمــالء )2016( وآزادي ده بیــدي 
ــد  ــة أن یزی ــة فعال ــذايت كعملی ــم ال ــكان التنظی ــه بإم ــر إىل أن ــي تش ــگ)1398( الت وفوالدچن
مــن املشــاركة األكادیمیــة لــدى التالمیــذ. لــرح هــذه النتیجــة یمكننــا أن نوافــق عــى اعتقــاد 
أصحــاب الــرأي املؤســس عــى أن التنظیــم الــذايت عملیــة فعالــة ومنظمــة والتــي مــن خالهلــا 
خيتــار املتعلمــون أهدافــا للتعلــم وحياولــون أن یقومــوا بالتنظیم والتحكــم يف املعرفــة والدافعیة 
والســلوك )كل والزمــالء، 2011( وبالتــايل نؤكــد عــى تأثــر ودور مهــارات التنظیــم الــذايت 

ــة. ــاركة األكادیمی ــغف واملش يف الش

ــاركة  ــث املش ــن حی ــور م ــاث والذك ــة اإلن ــن طلب ــة ب ــة إحصائی ــروق ذات دالل ــد ف ال توج
األكادیمیــة العامــة لكــن أصبحــت الفــروق ذات داللــة إحصائیــة بــن املشــاركة األكادیمیــة 
يف األبعــاد العاطفیــة والســلوكیة. بالنســبة هلــذه النتیجــة نظــرا إىل أن الدراســات التــي أجریــت 
يف جمــال املشــاركة األكادیمیــة تركــز أكثــر عــى البیئــة والعوامــل اخلارجیــة مثــل نوعیــة العالقــة 
مــع الوالدیــن )تشــن، 2008(، التواصــل مــع األقــران )أوملاننــا والزمــالء، 2014(، كیفیــة 
التفاعــل الصفــي مــع املعلــم والطالــب )ریــم كافمــن، بــارودي، الرســن وكــوريب،2015(، 
الدعــم االجتامعــي امُلــدرك )وانــج وإكلــس، 2012( والعوامــل الداخلیــة واخلصائــص 
الشــخصیة للتالمیــذ، مثــل النجاعــة الذاتیــة األكادیمیــة، الوعــي العاطفــي ومعتقــدات 
ــو وتســنگ، 2011( مل نحصــل عــى  ــة )ری ــة األكادیمی ــامط اهلوی ــذات وأن ــر ال ــذكاء، تقدی ال
نتائــج مماثلــة ومتفــق علیهــا، عــى الرغــم مــن ذلــك يف رشح نتیجــة هــذا البحــث یمكننــا القــول 
ــدل  ــي ومع ــور األكادیم ــايس يف التط ــدأ أس ــة كمب ــاركة األكادیمی ــن املش ــر ع ــم التعب ــه ت أن

ــة.  ورسعــة إهنــاء الدراســة وســلوكیات بمعامــل أقــل جمازف

یرتبــط هــذا املصطلــح يف املدرســة باملشــاركة يف البیئــة األكادیمیــة واألنشــطة املرتبطــة بشــؤون 
النشــاطات الالمنهجیــة مثــل الریاضــة، املوســیقى واألمــور املتعلقــة بانضبــاط التالمیــذ. 
ویشــمل أیًضــا عــى جوانــب مــن الرنامــج الــدرايس وعالقــات التالمیــذ مــع املعلــم وســائر 
زمــالء الصــف. يف النهایــة املشــاركة األكادیمیــة يف أنشــطة التعلیــم ترتبــط بجوانــب خاصــة 
ــاء تــم اســتخدامه أول  ــة بن ــه )فردریكــس، 2015(. املشــاركة األكادیمی ــة أو بنائ مــن الفعالی
ــة  ــم والرتبی ــال التعلی ــالح يف جم ــراءات اإلص ــاس إلج ــرح كأس ــي وط ــل األكادیم ــرة لفش م
)فردریكــس، بلومنفیلــد وباریــس، 2004( لذلــك مــن املمكــن أن خيتلــف مســتوى الشــغف 
واملشــاركة األكادیمیــة للتالمیــذ املتأثریــن مــن العوامــل الداخلیــة واخلارجیــة. ال توجــد هنــاك 
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فــروق ذات داللــة إحصائیــة بــن طلبــة اإلنــاث والذكــور مــن حیــث مهــارات التنظیــم الــذايت 
األكادیمــي. تتفــق هــذه النتائــج مــع نتائــج بعــض األبحــاث )مثــل آندرمــن ویانــج، 1994، 
ــبة  ــث نس ــن حی ــور م ــاث والذك ــن اإلن ــرق ب ــود ف ــدم وج ــد بع ــي تفی ــدي، 1383( الت صم
اســتخدام إســرتاتیجیات التعلــم املنظــم ذاتیــا. مــن ناحیــة أخــرى ال تتفــق مــع نتائــج األبحــاث 
التعلــم  الطلبــة إلســرتاتیجیات  الفردیــة واجلامعیــة يف اســتخدام  املبنیــة عــى اختالفــات 
املنظــم ذاتیــا مثــل بحــث زیمرمــن وبونــز )1990( الــذي یشــر إىل أن هتتــم اإلنــاث بفــروق 
ــة  ــم البیئ ــة، وتنظی ــة الذاتی ــات، الرقاب ــة املالحظ ــور بكتاب ــع الذك ــة م ــة باملقارن ذات إحصائی
ــا، وأن  ــم ذاتی ــم املنظ ــرتاتیجیات التعل ــن إس ــد م ــتخدام املزی ــن اس ــن ع ــة أبلغ ــورة عام وبص
یوجــد اختــالف بــن اإلنــاث والذكــور حــول إســرتاتیجیات التعلــم املنظــم ذاتیــا )مرزائیــان 
والزمــالء، 1391(. يف رشح هــذه النتائــج یمكننــا القــول أن نظــرا إىل أمهیــة متغــر الشــغف 
واملشــاركة األكادیمیــة ودورهــا يف مســتوى التعلیــم والتطــور األكادیمــي للمتعلمــن، بإمــكان 
دراســة املتغــرات الفعالــة أن تســاعد عــى التخطیــط وإختــاذ التدابــر التعلیمیــة املناســبة. مــن 
ناحیــة أخــرى تعریــف وتطویــر نــامذج جدیــدة يف جمــال املشــاركة األكادیمیــة یــؤدي إىل تطویــر 
حــدود املعرفــة يف هــذا املجــال باإلضافــة إىل تطبیقــه عملیــا يف رفــع مســتوى تعلــم التالمیــذ. 

ــع  ــور أي جمتم ــو وتط ــأن نم ــرتاف ب ــن االع ــة، یمك ــة احلالی ــج الدراس ــام لنتائ ــرح الع يف ال
رهینــة النظــام التعلیمــي لذلــك املجتمــع، ویمكــن للنظــام التعلیمــي أن یكــون فعــاالً وناجًحــا 
ــد  ــل یع ــذه العوام ــن ه ــن ب ــة. م ــذ يف دورات خمتلف ــي للتالمی ــاألداء األكادیم ــم ب ــا هيت عندم
االهتــامم بإســرتاتیجیات التنظیــم الــذايت واملشــاركة األكادیمیــة مــن ضمــن املــؤرشات الفعالــة 
واملهمــة يف جمــال التنبــؤ بــأداء والنجــاح األكادیمــي للتالمیــذ الــذي تــّم التطــرق إلیــه يف هــذا 

البحــث. 

مــن ناحیــة أخــرى نظــرا إىل أن دافعیــة التقــدم واألداء األكادیمــي مــن ضمــن املتغــرات 
املرتبطــة بإســرتاتیجیات التعلــم املنظــم ذاتیــا، وأن يف إســرتاتیجیات التعلــم املنظــم ذاتیــا هُيتــم 
بموضــوع كیــف یقــوم الطلبــة نفســهم بتنظیــم عملیــة التعلــم عــر التحكــم هبــا، یقــرتح تعلیــم 
مهــارات التنظیــم الــذايت األكادیمــي إىل التالمیــذ. لذلــك نظــرا ملعتقــد آكســان )2009( الذي 
ــذايت عــر التحكــم بالظــروف تقلــل مــن مســتوى  ــم املنظــم ال یشــر إىل أن تداخــالت التنظی
التعلــم لــدى الفئــة املنزویــة واملنعزلــة مــن الطلبــة وبالتــايل تورطهــم مــع الواجبــات، یمكننــا 

التنبــؤ أن حتســن مهــارات التنظیــم الــذايت تــؤدي إىل الدافعیــة ملشــاركة التالمیــذ. 
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تســاعد هــذه املهــارات املتعلمــن عــى اختــاذ اخلیــار األفضــل وحتمــل نســبة أقــل مــن التوتــر، 
إذن حيتــاج املتعلمــون إىل معرفــة كیفیــة التعلــم وكیــف یتحقــق التعلــم. 

ــذايت،  ــم ال ــارات التنظی ــذ بمه ــع التالمی ــا یتمت ــه عندم ــول أن ــا الق ــرى یمكنن ــة أخ ــن ناحی م
سیشــعرون بالكفــاءة واجلــدارة، ویواصلــون أنشــطتهم األكادیمیــة بدافــع باطنــي وحيصلــون 
عــى أداء أكادیمــي أفضــل )مروســانوا، فومینــا، كــوواس وبوجدانــووا، 2016، بالســیمن، 
ــد  ــذايت تزی ــم ال ــرتاتیجیات التنظی ــي، 2018( وإس ــك كیب ــون، 2017 وم ــكي وراس دانلوس
مــن مســتوى جهــد واملشــاركة التالمیــذ املعرفیــة. )بینرتیــج، 2000، آزویــدو، 2009، 

غالمعــي لواســاين، إجــه اي وداوودي، 1392(. 

نظــرا إىل أن تعلیــم إســرتاتیجیات التعلــم الــذايت لــه تأثــر إجيــايب عــى زیــادة مهــارات التنظیــم 
الــذايت لــدى التالمیــذ. أیضــا الوعــي واالطــالع هبــذه اإلســرتاتیجیات تــؤدي إىل زیــادة 
اجلهــد واملشــاركة األكادیمیــة وخفــض قلــق اختبــار التالمیــذ )غالمعــي لواســاين، اجــه اي 
وداوودي، 1392(. مــن املمكــن أن تــؤدي زیــادة اســتخدام إســرتاتیجیات التنظیــم الــذايت إىل 
زیــادة املشــاركة املعرفیــة والدافعیــة وحــل املشــاكل ویمكــن أن یــؤدي إىل النجــاح والتقــدم يف 
أهــداف التعلــم. )آزیدیــو، 2009( هلــذا الســبب یعتــر تعلیــم إســرتاتیجیات التنظیــم الــذايت، 
أحــد أهــم اقرتاحــات هــذه الدراســة. أخــرا، عــر احلصــول عــى معلومــات كافیــة يف جمــال 
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چكیده
خودتنظیمــی بــه اشــتیاق یــا درگیــری تحصیلــی منجــر می شــود کــه نوعــی ســرمایه گذاری 
روان شــناختی و تــاش مســتقیم بــرای یادگیــری، فهمیــدن و تســلط در دانــش و مهارت هــای موردنیــاز 
اســت و نهایتــًا، بهبــود عملکــرد تحصیلــی را بــه دنبــال دارد. درس عربــی در نظــام آموزشــی کشــور 
الزامــی اســت؛ باوجودایــن، بســیاری از دانش آمــوزان بــه علــل مختلــف در ایــن درس مشــکاتی دارنــد 
ــری  ــی و درگی ــای خودتنظیم ــر مهارت ه ــش حاض ــد. در پژوه ــت الزم را ندارن ــرفت و موفقی و پیش
ــود.  ــی می ش ــی بررس ــان عرب ــط درس زب ــوزش برخ ــطه در آم ــوزان دورۀ متوس ــی دانش آم تحصیل
ــوزان دورۀ  ــاری پژوهــش، دانش آم ــۀ آم ــی )همبســتگی( اســت. جامع روش پژوهــش حاضــر توصیف
ــل شــده،  ــن 560 پاســخ نامۀ کام ــی 400-1399 اســت. از بی ــرگان در ســال تحصیل متوســطۀ شــهر گ
ــۀ  ــوان نمون ــود، به عن ــده ب ــل ش ــق تکمی ــط و دقی ــورت برخ ــه به ص ــوز، ک ــش نامۀ 536 دانش آم پرس
ــارد  ــی بوف ــی تحصیل ــش نامه های خودتنظیم ــا، پرس ــع آوری داده ه ــزار جم ــد. اب ــی ش ــش بررس پژوه
ــای  ــا روش ه ــزار spss وارد و ب ــه نرم اف ــو اســت. پرســش نامه ها ب ــی ری ــری تحصیل ــاس درگی و مقی
ــی  ــتیاق تحصیل ــی و اش ــای خودتنظیم ــن مهارت ه ــد بی ــان می ده ــج نش ــد. نتای ــل ش ــاری تحلی آم
ــی  ــن اشــتیاق تحصیل ــادار وجــود دارد. بی ــی رابطــه معن ــان عرب ــوزش برخــط زب ــوزان در آم دانش آم
کلــی دانش آمــوزان دختــر و پســر در آمــوزش برخــط درس عربــی تفــاوت معنــا داری وجــود نــدارد؛ 
امــا در خــرده مقیاس هــای اشــتیاق تحصیلــی، دانش آمــوزان پســر اشــتیاق رفتــاری و عاطفــی بیشــتری 
ــر و پســر ازنظــر خودتنظیمــی در آمــوزش  ــد. بیــن دانش آمــوزان دخت ــی دارن ــه آمــوزش درس عرب ب
برخــط درس عربــی تفــاوت معنــاداری مشــاهده نشــد. بــا توجــه بــه نقــش مهارت هــای خودتنظیمــی 
یادگیــری و اشــتیاق تحصیلــی در آمــوزش برخــط درس زبــان عربــی، بــا کســب اطاعــات کافــی در 
ــت  ــه تقوی ــوان ب ــب، می ت ــی مناس ــای آموزش ــرای برنامه ه ــن و اج ــی و تدوی ــه و طراح ــن زمین ای
وضعیــت و عملکــرد تحصیلــی و آموزشــی دانش آمــوزان و موفقیــت آن هــا در دروس زبــان خارجــی، 

ازجملــه زبــان عربــی، کمــک کــرد.
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ــنجی. نیازس
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Abstract

Self-regulation will result in educational enthusiasm or engagement which is known 
as a psychological investment and a direct attempt for learning, understanding, and 
mastering the required knowledge and skills and finally, results in an improvement in 
educational performance. Arabic language is a mandatory course in the educational 
system in our country. In the meantime, many students face problems and are not 
successful in learning Arabic for various reasons. In this study, we investigated the 
self-regulatory skills and educational engagement of high school students in online 
Arabic language courses. This study was performed using a descriptive (correlation) 
method. The statistical population consisted of high school students in the city of 
Gorgan in the academic year 2020-2021. From among 560 completed questionnaires, 
536 accurately completed ones were examined as the study sample. Data collection 
instruments included Bouffard educational Self-Regulation Questionnaire (SRQ) 
and Reeve Academic Engagement Scale. Questionnaires were analyzed by statistical 
methods in the SPSS software. The results indicated that, due to a significant 
relationship, the effects of self-regulatory skills and academic enthusiasm of students 
in online Arabic language courses could be confirmed. There is no significant 
difference between male and female students in terms of the general educational 
engagement in online teaching of Arabic language courses. However, more behavioral 
and emotional tendency to learn Arabic lessons was observed in the male students in 
the subscales of educational engagement. In terms of self-regulation, there was no 
significant difference between male and female students in online teaching of Arabic 
language courses. Taking into account the effects of self-regulatory learning skills and 
educational engagement in online teaching of Arabic language courses, it would be 
possible to enhance the students’ academic performance and their success in foreign 
language courses, especially Arabic, through using appropriate and adequate data in 
this field and designing, procurement and implementation of appropriate educational 
programs. 
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