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تعريف يادگيري خودتنظيم
ــري خودتنظيم بدين معني  يادگي
ــوز مهارت هايي  ــه دانش آم ــت ك اس
براي طراحي، كنترل و هدايت فرايند 
ــب مي كند و براي  يادگيري خود كس
يادگيري تمايل دارد و قادر است كل 
فرايند يادگيري خود را ارزيابي4 كند و 

در مورد آن بينديشد [بري، 1992]. 
 (2000) ــس  بروك و  ــكراو  اس
ــي در يادگيري را، توانايي  خودتنظيم
ــرل  ــراي درك و كنت ــوزان ب دانش آم
يادگيري شان مي دانند كه براي موفقيت 
ــيار مهم است و  ــي بس در مواد درس
ــه يادگيرندگاني اثربخش و  آن ها را ب
ــد. بنابر تعاريف  كارامد تبديل مي كن
ــاال، مي توان نتيجه گرفت كه راهبرد  ب
ــراي آموزش  ــري خودتنظيم ب يادگي
اين موضوع به دانش آموزان است كه 

ترجمه و تأليف: 
خديجه درخشان هوره

كارشناس روان شناسي و مشاور

يادگيري خودتنظيم

اشاره
ــوري و تحقيق علمي در مورد يادگيري خودتنظيم، از اواســط  تئ
دهه ي 1980 در پاسخ به اين سؤال مطرح شد كه چه طور دانش  آموزان 
ــان مسلط مي شــوند. در واقع از دهه ي  به فرايندهاي يادگيري خودش
1980 به بعد، يادگيري خودتنظيم به عنوان راهبردي نو براي كمك به 
دانش آموزان به منظور تسلط بر فرايندهاي يادگيري و به طور كلي بهبود 
كيفيت يادگيري، مورد توجه روان شناسان، مشاوران و متخصصان تعليم 

و تربيت قرار گرفت. 

اشاره
ــوري و تحقيق علمي در مورد يادگيري خودتن تئ
دهه ي 1980 در پاسخ به اين سؤال مطرح شد كه چه ط
ــوند. د ــان مسلط مي ش به فرايندهاي يادگيري خودش
ن دي راه عنوان به خودتنظ ي يادگ بعد، به 1980

پيشرفت يادگيري.يادگيري، يادگيـري خودتنظيم، 

كليد واژه ها:كليد واژه ها:

سرآغاز
تا قبل از دهه ي 1980، مطالعات در حوزه ي يادگيري خودتنظيم، بر زمينه هاي 
ــازه در  گوناگون فردي، خانوادگي و اجتماعي متمركز بود و پس از آن، اين س
ــد و مورد توجه نظريه هاي گوناگون روان شناسي از  زمينه ي يادگيري مطرح ش
جمله رفتارگرايي1، شناخت گرايي2 و ساخت گرايي3 قرار گرفت [كديور، 1380].

ــت كه ابتدا اين راهبرد يادگيري تعريف،  در اين مقاله نيز تالش بر اين اس
سپس ضرورت و اهميت آن بررسي و در پايان پيشنهادها و راهكارهايي به منظور 

افزايش كارايي آن ارائه شود.

يادگيري خودتنظيم 
يعني تسلط 

يادگيرنده بر فرايند 
يادگيري خودش

ررراهبرديراهبردي نو درراهبردي نو درراهبردي نو در   راهبردي نو در و ري رو و ي
     يادگيري يادگيري
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رفتارشان آموختني است و مي توانند 
اثرهاي رفتاري خود را بررسي كنند و 
محيط يادگيري خود را چنان سازمان 
ــان  ــه رفتارها و تالش هايش دهند ك
بازدهي بيشتري داشته باشد [زيمرمن، 

.[2003

راهبردهاي يادگيري خودتنظيم
يادگيري خودتنظيم را راهبردهاي 
شناختي و فراشناختي تشكيل مي دهند. 
در واقع، شالوده ي اين نوع يادگيري، بر 
پايه ي راهبردها و مهارت هاي شناختي 

و فراشناختي قرار دارد.
1. راهبردهاي شناختي5

در  ــناختي عمدتاً  راهبردهاي ش
ارجاع به فعاليت هاي ذهني مثل تفكر، 
ــتدالل استفاده مي شوند.  ادراك و اس
ــا براي  ــوع راهبرده ــع اين ن در واق
تسهيل يادگيري و تكميل تكليف به 
كار مي روند و به دانش آموزان كمك 
مي كنند تا اطالعات تازه را براي تركيب 
با اطالعات قبلي آماده و ذخيره سازي 
آن ها را در حافظه ي درازمدت تسهيل 
ــن راهبردها كه ابزار يادگيري  كنند. اي
هستند، عبارت اند از: راهبردهاي تكرار 
ــترش معنايي  ــط يا گس يا مرور، بس
 ،1991 ــيفرت،  [س ــازمان دهي  س و 

ترجمه ي سيف، 1380]. 
2. راهبردهاي فراشناختي6

راهبردهاي فراشناختي ابزارهايي 
ــناختي و  براي هدايت راهبردهاي ش
نظارت بر آن ها هستند. از جمله ي اين 
راهبردها مي توان به تعيين هدف براي 
يادگيري، طرح سؤال درباره ي مطلبي 
كه خوانده مي شود، ارزشيابي از آن چه 
ــت و تنظيم سرعت  خوانده شده اس
مطالعه و يادگيري اشاره كرد. به بيان 
ديگر، يادگيرنده به كمك راهبردهاي 

ــناختي اش  ــناختي، از راهبرد ش فراش
ــتفاده را مي برد [ابراهيمي  حداكثر اس
ــور كلي،  ــه ط ــادي، 1377]. ب قوام آب
ــن راهبردهاي خودتنظيمي  عمده تري
فراشناختي عبارت اند از: برنامه ريزي، 
ــيف،  ــرل، نظارت و نظم دهي [س كنت

.[1380

رابطـه ي يادگيـري خودتنظيـم و 
پيشرفت يادگيري 

ــن يادگيري  ــه ي بي ــه رابط آن چ
ــرفت يادگيري را  ــم و پيش خودتنظي
مشخص مي كند، رابطه ي بين مهارت ها 
و راهبردهاي اين نوع يادگيري، يعني 
ــناختي و فراشناختي با  راهبردهاي ش

پيشرفت يادگيري است. 
بسياري از پژوهشگران هم چون 
ــن (1995)، ساراســون  ــر و واي باتل
در   ،(1995) هانســفورد  و   (1962)
ــود به چنين رابطه اي  پژوهش هاي خ
اشاره كرده اند. براي مثال، پژوهش هاي 
ــفورد حاكي از آن است كه بين  هانس
ــم و مهارت هاي  ــري خودتنظي يادگي
ــاط و  ــناختي، ارتب ــناختي و فراش ش
هم بستگي معناداري وجود دارد. به طور 
كلي محققان دريافته اند، دانش آموزاني 
كه در فرايند مطالعه و يادگيري خود 
ــناختي هم چون:  از مهارت هاي فراش
ــارت و  ــرل و نظ ــزي، كنت برنامه ري
ــيابي بهره مي برند، به طور قابل  ارزش
توجهي عملكرد بهتري نشان مي دهند. 
در همين باره، ساراسون معتقد است، 
نخستين گام براي دست يابي به يادگيري 
ــرفت در  خودتنظيم و در نهايت پيش
يادگيري، آموزش و ارتقاي يادگيري 
ــوزان در زمينه ي مهارت هاي  دانش آم
شناختي و فراشناختي است [به نقل از 

باتواني، 1385: 134]. 

ويژگي هاي يادگيرندگان برخوردار 
از توانايي خودتنظيمي در يادگيري

ــدگان  يادگيرن  (1380) ــيف  س
خودتنظيم را با صفت راهبردي معرفي 
مي كند. اين يادگيرندگان، با اعتماد به 
نفس باال و احساس اطمينان از اين كه 
از عهده برخواهند آمد، با فعاليت ها يا 
تكاليف يادگيري روبه رو مي شوند. يا 
دست  كم با اين احساس كه مي دانند 
ــا برآيند، با  ــه بايد از پس آن ه چگون
ــورد مي كنند. آنان مي دانند،  آن ها برخ
ــت و  يادگيري نوعي جريان فعال اس
خودشان بايد بخشي از مسئوليت آن 
ــد. يادگيرندگان راهبردي يا  را بپذيرن
ــوردار از توانايي خودتنظيمي در  برخ
ــال به يادگيري  ــري، به طور فع يادگي
ــد كه چه وقت  ــد و مي دانن مي پردازن
مي فهمند و شايد مهم تر از آن، مي دانند 
كه چه وقت نمي فهمند [واينستاين و 
هيوم، 1998، به نقل از سيف، 1380].

ــچ7 (1990) در  ــات پينتري مطالع
زمينه ي اين نوع يادگيرندگان حاكي از 
ــت كه اين افراد معموالً شروع  آن اس
كننده ي يادگيري هستند و براي خود 
ــت يافتني  ــداف قابل وصول و دس اه
تعيين مي كنند؛ عملكرد خود را بازبيني 
ــتفاده از ارزشيابي در  مي كنند و با اس
تشخيص نقايص و اصالح و جبران 
آن ها مي كوشند [به نقل از قوام آبادي، 

 .[1377

بـراي  پيشـنهادي  راهكارهـاي 
بـه  كارگيـري راهبـرد يادگيـري 

خودتنظيم
1. متخصصان برنامه ريزي درسي 
ــي، با  ــندگان كتاب هاي درس و نويس
ــري و تجربي در  آگاهي از مباني نظ
ــري خودتنظيم، محتواي  روش يادگي

يادگيري خودتنظيم 
يعني يادگيرنده 
بتواند كل فرايند 
يادگيري  خود را 

ارزيابي كند
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ــي را به  ــاي درس كتاب ه
ــازمان دهي كنند  ــه اي س گون

كه يادگيري از طريق اين راهبرد 
ــوزش و يادگيري  ــل آم ــد قاب جدي

باشد. 
2. راهبرد يادگيري خودتنظيم در 
برنامه هاي درسي دوره ي تربيت معلم، 
ــتر معلمان  ــنايي هرچه بيش براي آش

گنجانده شود. 
ــه كارگيري  ــان هنگام ب 3. معلم
راهبرد يادگيري خودتنظيم، از صحبت 
ــد و اجازه بدهند  كردن زياد بپرهيزن
ــتري از وقت  دانش آموزان زمان بيش
ــند. در واقع، طبق  كالس را فعال باش
ــان، بهتر  ــات و نظر متخصص تحقيق
است معلمان هنگام آموزش اجرا و به 
كارگيري اين راهبرد، تنها 20 درصد از 
ــت كالس را به خود و 80 درصد  وق
ــت دانش آموزان  ــت را به فعالي از وق

اختصاص دهند. 
ــه  ب در  ــدارس  م ــاوران  مش  .4
ــراي راهبرد يادگيري  كارگيري و اج

يابند. بنابراين، آن چه در نظام هاي تعليم 
و تربيت از جمله نظام آموزشي كشور 
ما بايد مورد توجه قرار گيرد، گسترش 
ــن راهبرد جديد به  ــه كارگيري اي و ب
ــردي دانش آموز محور در  عنوان راهب

فرايند يادگيري دانش آموزان است.

پي نوشت .............................
1. Behavioristic
2. Cognitivestic
3. Constructivism
4. Evaluation
5. Cognitive strategies
6. Metacognitive strategies
7. Pintrich
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ــان و دانش آموزان  خودتنظيم، معلم
را راهنمايي و زمينه هاي اجراي آن را 

فراهم كنند.
ــاوره ها و  ــاوران در مش 5. مش
برنامه ريزي هاي تحصيلي، اين راهبرد 
ــان دانش آموز  ــري را به مراجع يادگي
خود آموزش و نحوه ي استفاده  از آن 

به كارگيري آن را توضيح دهند. 

نتيجه گيري
از جمله اهدافي كه در فرايند تعليم 
ــوزان حائز اهميت  و تربيت دانش آم
ــه يادگيرندگان  ــت، تبديل آن ها ب اس
ــي  ــوردار از تواناي ــردي و برخ راهب
ــت. اين  خودتنظيمي در يادگيري اس
ــدگان، معموالً در فرايند  قبيل يادگيرن
ــئوليت  ــتند و مس يادگيري فعال هس
ــود را به عهده مي گيرند.  يادگيري خ
ــتفاده از راهبردهاي  آن ها قادرند با اس
شناختي و فراشناختي، فرايند يادگيري 
ــرل كنند و به  ــود را هدايت و كنت خ
پيشرفت بيشتري در يادگيري دست 

يادگيريي خودتنظيم مستلزم 
كسب مهارت هايي است 

ببرراايي طراحي، كنترل و هدايت 
ففررايند يادگگيري خود


