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چکیده
مقاله حاضر از نوع کتابخانه اي است که با توجه به نظرات اندیشمندان به رشته تحریر در آمده است .هدف از نگارش این مقاله
بررسی تاثیر راهبرد یادگیري خودتنظیمی بر تفکر انتقادي دانش آموزان است .نتیجه نشان می دهدکه آموزش یادگیري
خودتنظیمی با به کارگیري راهبردهاي شناختی و فراشناختی مناسب ،سعی در افزایش یادگیري و درک و تمرکز دانش آموزان
دارد؛ از این رو موجب بهبود عملکرد دانش آموزان می گردد؛ در نتیجه ،اضطراب دانش آموزان کاهش می یابد ،و تفکر انتقادي
رو افزایش می دهد .آموزش یادگیري خودتنظیمی مهارت هاي دانش آموزان را در تکالیف ارتقا داده ،موجب می شود که دانش
آموزان ،تکالیف درسی و مسائل مربوط را پی گیري کنند؛ از این رو آنان می توانند در حل مسائل موفق بوده ،به خود اعتماد
کنند.
واژههای كلیدی :خودتنظیمی ،تفکر ،تفکر انتقادي ،دانش آموزان
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مقدمه
یکی از مهمترین اهداف هر نظام آموزشی را می توان تربیت نسلی دانست که بر مسائل زندگی خود آگاه و داراي مهارت هاي
الزم براي مقابله با آن باشد .براي رسیدن به این منظور الزم است ،سیستم آموزشی هر کشور ،امکاناتی را فراهم سازد که
فراگیران ،روش هاي کسب دانش و مهارت هاي الزم را کسب کرده و با استفاده از آن در جهت رشد جامعه که همانا هدف هر
نظام پویا و رو به رشدي است ،استفاده کند.
به طور کلی دنیاي فعلی نیازمند تربیت انسان هایی است که خوب بیاندیشند و در واقع از قدرت تشخیص ،شناسایی ،استدالل
و قضاوت آگاهانه برخوردار باشند ،از این رو پرورش مهارت هاي شناختی افراد و تربیت انسان هاي متفکر و آگاه از جمله اهداف
اساسی محیط هاي آموزشی به شمار می رود ) فتحی آذر و همکاران.)1392،
آشنایی با زمینه هاي یادگیري و فراشناختی در نظام آموزشی به کاربرد مهارت هاي تفکر در آموزش تاکید دارد و از این نظر
براي دانشجویان ،اساتید و عالقه مندان به تعلیم و تربیت ،استفاده از روش فعال یادگیري بهینه و اساسی که شاگردان را به
تفکر درباره موضوع ،بررسی ،توصیف ،کسب اطالعات و بحث و نتیجه گیري هدایت و ترغیب می کنند ،بسیار مفید خواهد بود
)تقی پورکران.)1383،
امروزه به علت تاکید مدارس و محیط هاي آموزشی بر انتقال صرف اطالعات و محفوظات و ذخیره سازي آن در ذهن فراگیران،
مهارت هاي شناختی و تجزیه و تحلیل اطالعات ،مورد غفلت قرار گرفته اند) ملکی وحبیبی پور )1385 ،و همانا تلفیق آموزش
با تربیت ،پژوهش و مهارت) توامان علم و عمل(که عامل پیشرفت کشور است ،کمتر مورد توجه قرار می گیرد .در این زمینه
الزم است تا این تلفیق از دوره ابتدایی آغاز و در تمام دوره هاي آموزشی ادامه و تکمیل یابد تا در نتیجه الگوي آموزش حافظه
محور فعلی ،جاي خود را به الگوي مبتنی بر یادگیري دانش به همراه تربیت انسان هاي ماهر ،کارآمد و خالق بدهد) نقشه
جامع علمی کشور)1390،
بیان مسئله
به عقیده میرز ( )1374در عصري که کتاب هاي درسی به سرعت کهنه می شوند و نوآوري دائماً تجربه می شود ،اهداف نهایی
و کلی تعلیم و تربیت ناگزیر باید تغییر یابد ،به عبارت دیگر روش هاي سنتی تدریس و یادگیري یعنی جایگاه منفعل فراگیران
در محیط آموزشی و تکیه بر پر کردن ذهن از اطالعات ،دیگر جوابگوي نیازهاي تربیتی نسل حاضر و آینده نخواهد بود و براي
تربیت صحیح فراگیران نیاز است تا آنها آزادانه ،خالقانه و نقادانه و به طور علمی بیاندیشند و برنامه هاي مدارس ومرکز
آموزشی باید نظم فکري را به فراگیران منتقل نمایند و چنان سازماندهی شوند که آنها را به جاي ذخیره سازي حقایق علمی،
درگیر مسأله نمایند .از آنجا که عوامل مؤثر بر یادگیري بسیار گسترده است ،شناسایی این عوامل در رفع مشکالت و نارسایی
هاي موجود در سیستم آموزشی مهم می باشد) صالحی و همکاران .)1381،در سال هاي اخیر پژوهشگران درصدد شناسایی
متغیرهایی هستند که با کمک آنها بتوانند آموزش و ساختار کالسی را اصالح کنند و به این ترتیب عملکرد تحصیلی را ارتقاء
بخشند .در این راستا یکی از متغیرهایی که باید در هر نظام آموزشی به فراگیران آموخته شود ،مهارت اندیشیدن است) جوکار
و دالورپور.)1386،
از این رو ،از اواسط قرن بیستم ،تفکر انتقادي در دستور کار نظریه پردازان آموزشی قرار گرفت .تفکر انتقادي ،یک جهت گیري
نظري مهم است که به انگیزش دانش آموزان در آموزش و فرآیندهاي یادگیري کمک می کند و باعث پرورش یادگیري معنادار
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و توسعه مهارت هاي خاص براي تبحر در حرفه می شود) حجازي و برجعلی لو .)1388 ،بسیاري از نویسندگان و صاحب نظران
این حوزه ،تفکر انتقادي را نوعی مهارت شناختی و توانایی حل مسئله می دانند) حسینی و خیر .)1388 ،وایتهدیکی از اساسی
ترین عوامل مؤثر بر تفکر انتقادي را تمایل و انگیزش شاگردان مطرح میکند .او معتقد است تا زمانی که دانش آموزان انگیزه اي
براي به کارگیري تفکر انتقادي نداشته باشند و به عبارتی گرایشی نسبت به این نوع تفکر ،در آنان ایجاد نگردد ،طرح یک
چارچوب براي آموزش و به کارگیري این تفکر کاري بیهوده خواهد بود) حسینی و خیر.)1388،
یکی از راهبردهایی که ممکن است براي رشد تفکر انتقادي استفاده شود ،توسعه راهبردهاي خودتنظیمی است .خودتنظیمی
یادگیري ،از مقوله هایی است که به نقش فرد در جریان یادگیري توجه دارد .اصل اساسی یادگیري خودتنظیم این است که
دانش آموزان هنگامی که خود مسئول یادگیري شان هستند ،به طور مؤثرتري یاد می گیرند و خودتنظیمی یادگیري ،به معنی
درگیري فعال دانش آموزان در تالش هاي یادگیري فردي ،رفتاري ،انگیزشی و شناختی خود ،به منظور کسب اهداف آکادمیک
مهم و ارزشمند ،است) میراو و میرانا.)2012،

ضرورت و اهمیت پژوهش
در سند ملی برنامه درسی ایران بر اهمیت نوجوانان ،به عنوان ارزنده ترین نیروي انسانی کشور تاکید شده است و اعالم می
دارد برنامه هاي درسی و تربیتی باید به نحو فعال ،آگاهانه و داوطلبانه دانش آموز را در فرایند یاددهی  -یادگیري درگیر نمایند
و زمینه تقویت و توسعه روحیه پرسشگري ،پژوهشگري ،خالقیت و کار آفرینی را در وي فراهم سازد) سند جامع علمی
کشور .)1390،مدارس امروز متاسفانه به دلیل پیشرفت هاي علوم و فنون و بر اساس بعضی از رویکردهاي روانشناختی ،توجه
خود را بیشتر به انتقال اطالعات و حقایق معطوف کرده و از تربیت انسان هاي متفکر فاصله گرفته اند) میرموالیی و همکاران،
 .)1382توان اندیشیدن و رشد تفکر انتقادي یکی از ملزومات هزاره جدید است که متاسفانه سیستم آموزشی نتواسته بطور
مکفی به پرورش آن بپردازد ،و از آنجا که یکی از معایب بزرگ سیستم آموزشی کشور ،انتقال صرف معلومات و اطالعات بدون
پرورش مهارت هاي اساسی از جمله تفکر انتقادي است ،چاره اندیشی براي برون رفت از این بحران دلیلی براي بررسی این
متغیر و یادآوري اهمیت آن در این پژوهش است.
آموزشِ قرن بیست و یکم ،سعی در پرداختن به رویکردهایی دارد که منجر به توسعه یادگیري شود .در این زمینه توجه به
نقش راهبردهاي یادگیري خود تنظیمی ،بیش از پیش اهمیت می یابد .عالقه مند ساختن و انگیزش فراگیران به فعالیت هاي
تحصیلی در نظام آموزشی از مسیر راهبردهاي شناختی و فراشناختی موضوعی است که باید مورد توجه دست اندرکاران نظام
آموزش عالی قرار گیرد .با توجه به نحوه یادگیري و مطالعه دانش آموزان و اصالح به موقع آن از طرف اساتید ،همچنین توجه
به عوامل مختلف موثر در یادگیري که یکی از آنها انگیزش پیشرفت است ،می تواند در بهره مندي دانش آموزان از موقعیت
هاي یادگیري و تحصیلی بسیار موثر و مفید واقع گردد .در نتیجه از آنجا که آموزش راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی ،متغیر
پیش بین قوي تري ،در پایستگی تحصیلی دانش آموزان محسوب می شود ،پس ضروري است در مدارس بیشتر به این متغیر
توجه شود.
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تعریف تفکر انتقادی
مربیان بزرگ تفکر را مبنا و اساس تعلیم و تربیت قرار می دهند و رشد قوه ي تفکر را هدف عمده ي مؤسسات تربیتی تلقی
می کنند) شریعتمداري.)1382 ،آغاز تفکر هنگامی است که انسان با سؤال ،مسأله یا موقعیت نامعینی روبه رو می شود .تفکر
زیر بنا و اساس تربیت و محور اساسی علم و فلسفه است)سلیمان پور.)1383،
تفکر داراي شیوه هاي گوناگونی است که یکی از آن ها تفکر انتقادي است .یونیسف ( )2003درآخرین تقسیم بندي خود،
مهارت تصمیم گیري و تفکر انتقادي را یکی از مهارت هاي زندگی برشمرده است .در جهان امروز هر انسانی براي درست
زیستن نیازمند فراگیري درست فکر کردن می باشد .تفکر انتقادي در واقع به نقد و تحلیل کشیدن تأثیرات رسانه ها و
همساالن ،تحلیل نگرش ها ،ارزش ها ،هنجارهاي اجتماعی و اعتقادات و عوامل تأثیرگذار بر آن ها و شناسایی اطالعات مرتبط
و منابع اطالعاتی است) کردنوقایی و پاشا شریفی.)1384،
ماهیت تفکر انتقادی
ماهیت تفکر انتقادي چیست؟ علی رغم اجماع متخصصین و دانشمندان درباره ي اهمیت توجه به تفکر انتقادي و پرورش آن،
درباره ي تعریف و ماهیت تفکر انتقادي ،آراء متنوعی ارائه شده است) جاویدي و عبدلی. )1389 ،یکی از علل آن است که تفکر
انتقادي مفهومی  ،پیچیده است و داراي فعالیت و فرآیند ذهنی پیچیده اي نیز می باشد .بنابراین ،توصیف و اندازه گیري آن به
راحتی امکان پذیر نیست) اطهري و همکاران )1388 ،و دلیل دیگر این که ،هر محقق با توجه به فهم فردي و نیازهاي پژوهش
خویش به تعریف آن پرداخته است ) جاویدي و عبدلی )1389 ،مثالً انجمن تفکر انتقادي به نقل از اسنایدر ( )2008تفکر
انتقادي را فرایند نظم دادن فکورانه ،مفهوم سازي فعاالنه و ماهرانه ،کاربست ،تحلیل ،ترکیب ،و ارزیابی اطالعات جمع آوري
شده ،یا تولید شده به وسیله مشاهده ،تجربه ،تأمل ،استدالل یا ارتباطات به عنوان راهنما براي نظر و عمل تعریف کرده است.
تفکر انتقادی و حل مسئله
تفکر انقادي ،هنر تجزیه و تحلیل اطالعات و ارزیابی تفکر با در نظر گرفتن رشد و توسعه آن می باشد .تفکر انتقادي خود رهبر،
خود نظم ده ،خود کنترل و خود اصالح است) پال و الدر.)2006 ،
روبین ()2002نیز تفکر انتقادي را فرایند استفاده از استدالل براي تشخیص درست از نادرست تعریف کرده است که می تواند
دورنماي جدیدي را براي چیزهاي ناشناخته و پنهان ارائه دهد .تفکر انتقادي ،تفکر تحلیلی و دربر گیرنده شناسایی ،ارزشیابی و
جدل کردن است) علمداري و حسینی راد.)1390 ،
به عقیده نیوئل و سایمون ()1972حل مسئله مهارت شناختی پیچیده اي است که در مقایسه با سایر فرایندهاي شناختی
مستلزم سطح باالتري از پردازش اطالعات است و معرف یکی از هوشمندانه ترین فعالیت هاي آدمی است .حل مسئله سبب
می شود که توجه ،ادراک ،حافظه و سایر فرایندهاي پردازش اطالعات به شیوه اي هماهنگ براي دستیابی به هدف برانگیخته
شوند.
توماس دزوریال ( )1985حل مسئله را فرایندي می داند که براي مواجهه با موقعیت مسئله آفرین ،پاسخ هاي موثري در اختیار
فرد قرار می دهد و احتمال انتخاب موثرترین پاسخ از میان پاسخ هاي ممکن را افزایش می دهد.
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مهارت های تفکر انتقادی
به اعتقاد فاشیون ( )1994مهارت هاي شناختی تفکر انتقادي شامل تفسیر ،تحلیل ،ارزشیابی ،استنباط ،توضیح و خودتنظیمی
است که در ذیل به تفصیل به آن ها اشاره می شود:
تفسیر :تفسیر که معموال اولین مهارت به کار گرفته شده توسط یک نقاد است و به معنی درک و بیان معانی به شکل دسته
بندي و برجسته سازي طیفی از تجربیات ،اطالعات ،باورها ،عقاید ،قضاوت ها و نقش ها می باشد .این مهارت تفکر انتقادي،
شامل زیر مهارت هاي دسته بندي رمزگردانی و واضح سازي معانی است.
تحلیل :به معنی تشخیص هدف و مقصود مطالب ارائه شده ي نو ،همچنین پی بردن به ارتباطات استنباطی واقعی در بین
جمالت ،سواالت ،عقاید ،توضیحات و یادگیري اشکال مورد استفاده براي بیان باورها و عقاید می باشد .تحلیل بعنوان یکی از
مهارت هاي اصلی تفکر انتقادي شامل زیر مهارت هاي سنجش عقاید و باورها ،تشخیص استدالل ها و تحلیل آن ها می باشد.
ارزشیابی  :در استفاده از این مهارت تفکر انتقادي ،افراد به ارزیابی درجه اعتبار جمالت ،مطالب ارائه شده یا توضیحات درک
شده ،باورها ،تجربیات و قضاوت هاي یک شخص پرداخته و همچنین ارتباط منطقی در بین جمالت ،توضیحات ،سواالت یا
دیگر اشکال ارائه مطالب را مورد ارزیابی قرار میدهد .زیر مهارت هاي ارزشیابی شامل بررسی ادعاها و بررسی استدالل هاست.
استنباط :استنباط به معنی تشخیص دادن و به دست آوردن عناصر و شواهد مورد نیاز جهت استدالل بر اساس نتایج حاصله و
همچنین حدسیات و فرضیات جهت نتیجه گیري نهایی است .استنباط یا قدرت نتیجه گیري در فرد ،شامل زیر مهارت هاي
بررسی و جست و جوي شواهد ،حدس زدن متغیرها و استنتاج است.
توضیح :در به کارگیري این مهارت فرد به بیان استدالل در قالب جمالت خود و به تایید استدالل پرداخته و ساختاري را که
فرد بر آن اساس به نتیجه گیري پرداخته و استدالل ،متقاعدکننده شده را توضیح می دهد .زیر مهارت هاي توضیح شامل بیان
نتایج ،اثبات روش ها و ارائه استدالل هاست.
خودتنظیمی  :به معنی افکار و اعتقادات خویش بر اساس اطالعات ،توضیحات و مطالب ارائه شده و اصالح موارد نادرست
عقایدف باورها و اعمال خود می باشد .خودتنظیمی بعنوان یکی از مهارت هاي اصلی تفکر انتقادي شامل زیر مهارت هاي
خودآزمایی و اصالح خود می باشد.
الزم به توضیح است که مهارت هاي تفکر انتقادي مذکور داراي ترتیب ویژه و خطی نیستند ،بلکه این مهارت ها در تعامل با
یکدیگر بوده و قابل جایگزینی در موقعیت هاي مختلف می باشند.

راهکارهای تفکر انتقادی
تفکر انتقادي مانند هر مهارت زندگی دیگر ،مهارتی است که از طریق روش هاي خاص و علمی که از نظر تجربه ثابت شده
است به دست می آید.در اینجا شانزده راهکار از منظر جردن( )2007نقل می شود:
 آشکارسازي :در یک زمان یک مطلب اساسی بیان شود ،جهت آشکار کردن مطلب از مثال استفاده شود . صحت داشتن :موضوعات از نظر درستی مطالب بررسی گردد . -دقیق بودن :صحت مطالب بازبینی شود ،از تعمیم دادن ،حسن تعبیرها و ابهام دوري شود.
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 مربوط بودن :به نکات اصلی توجه شود ،توجه به اینکه چگونه هر عقیده اي به عقیده اصلی متصل می شود. مشخص بودن هدف :دانستن اینکه سعی در انجام چه کاري است؟ مهمترین چیز چیست ؟ هدف فرد از هدف هاي وابستهتمییز داده شود.
 شناسایی فرضیات :هر تفکري بر پایة فرضیات بنا می شود ،منطق فرآیندي است که براي فرضیات به کار می رود. بررسی احساسات :احساسات تنها تفکر انتقادي را گیج می کنند ،تشخیص داده شود که چگونه احساسات می توانند تفکر رادر مسیر دقیق هدایت نمایند.
 همدلی :فرد سعی نماید که چیزهایی را از منظر رقیب ببیند ،تصور کند که آنها چگونه احساس می کننداز منظر آنها منطق ،احساس و تجربه را بررسی نماید.
 فرد ،نادانی خود را بشناسد :هر کسی مقدار ناچیزي از اطالعات موجود دنیا را می داند ،حتی اگر شما بیشتر از رقیبتانبدانید ،هنوز ممکن است اشتباه کنید.
 آزادمنش بودن :یعنی فرد بطور منتقدانه بتواند درباره موضوعات مهم خود فکر کند ،هر چیزي را که می خواند باور نکند و بااولویت ها ،ارزش ها و دیدگاه هاي دیگران همراهی کند.
 به طور تلویحی تفکر کند :نتایج نظرات خود را در نظر بگیرد . گرایش هاي خود را بشناسد :گرایش هاي فرد تفکر را آشفته می سازد ،تشخیص دهد که چگونه میتواند تفکرش را به سويیک هدف مشخص با گام هاي منطقی هدایت نماید.
 به تعویق انداختن قضاوت :فرد متفکر نباید ابتدا تصمیمی بگیرد و بعد تفکر انتقادي را پشتیبان آن قرار دهد  ،بهتر است ابتداروش علمی را به کار گیرد و سپس چیزهایی را حدس زده ،سعی در اثبات آن نماید.
 تضاد را در نظر بگیرد :به نظرات دیگران با کلمات خودشان گوش فرا دهد ،بحث هاي دنباله دار را با جدیت بررسی کند وآنها را رها نکند.
 فرضیات فرهنگی را شناسایی نماید :مردم با فرهنگ هاي متفاوت در زمان هاي متفاوت به گونهاي متفاوت عمل می کنند .عقیدة فرد شاید به تاریخ ،سن و گذشتة انسان برگردد .چرا دیدگاه فرد بهتر از هرانسان دیگري در جهان امروز و تاریخ آن
نباشد ؟
 منصف باشد و خودخواه نباشد :هر انسانی اساسی ترین گرایش را با خود دارد) نیک فر.)1385،موانع كلی بر سر راه تفکر انتقادی
انگیزه :تا زمانی که شاگردان انگیزه اي براي به کارگیري تفکر انتقادي نداشته باشند ،تعلیم چارچوبی براي تجزیه و تحلیل،
کاري عبث خواهد بود .شاگردان باید به اتفاق استادان خود فعاالنه با مسائل و مشکالت واقعی در ستیز باشند .پرداختن به
جنبه هاي علمی و رفتار تفکر انتقادي بهتر از موعظه و سخنرانی درباره آن است) مایرز.)1374 ،
نگرش و دید کنونی افراد :بزرگترین مانع بر سر راه آموزش تفکر انتقادي ،نگرش و دید کنونی افراد می باشد .افراد از دوران
کودکی ،بینش ،طرز تفکر و روش هاي حل مسئله ي خود را تنظیم کرده اند .فراگیري تفکر انتقادي شامل توسعه فرایندهاي
فکري از طریق سیر به ماوراي نگرش ها و تصورات خودمحور و تجربه ي حسی است استادان نقش اساسی در توسعه ي این
فرایند دارند) مایرز.)1374 ،
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انتقال از تجربه عینی به امور انتزاعی :یکی از مشکالت دشوار در آموزش تفکر انتقادي ،چگونگی کمک به شاگردان در فاصله
گرفتن از عقاید و ارزش هاي خود است ،تا از این طریق قادر باشیم انواع انتزاعی تر تصور رابه کارگیرند .در انتقال تفکر عینی به
انتزاعی نکته مهم ،ترتیب آن است :اول تجربه عینی و بعد انتزاعی ولی روش هاي آموزش سنتی برعکس است) مایرز.)1374 ،
پرورش عالقه در افراد :بدون عالقه ،رشد فکري امکان نخواهد داشت و عالقه جزء الینفک توجه و درک کردن است.
رشد تدریجی مهارت ها :شاگردان باید به تمرین تفکر انتقادي بپردازند .براي این کار شاگردان باید با عملیات ساده اي چون
خالصه کردن ،شناخت مسائل اساسی و مفاهیم کلیدي و یادگیري پرسش مناسب شروع کنند .سپس می توانند به مهارت هاي
پیچیده تري چون شناخت فرضیات و ایجاد و نقد مباحث بپردازند .فراگیري تفکر انتقادي همانند رشد دیگر توانایی هاي فرد
است و باید براي تسلط بیش تر به طور پیوسته در سطوح پیچیده آن را تمرین کرد .آن ها باید بدانند که درگیر موضوعات
واقعی اند نه این که صرفا لحظات فکري را می گذرانند .
عدم وجود جو اعتماد و حمایت :در تدریس هر استادي حمایت و تشویق به اندازه ي محتواي درس یاایجاد چارچوب هاي
تجزیه و تحلیل در شاگردان اهمیت دارد) مایرز.)1374،

خودتنظیمی
در رویکردهاي شناختی -رفتاري ،تاکید بر ترغیب دانش آموزان به وارسی ،اداره و تنظیم کردن رفتار خود است .تا اینکه به
آنان اجازه دهند تا به وسیله عوامل بیرونی کنترل شوند .در بعضی از مجامع ،این روش"اصالح شناختی رفتار "نامیده شده
است .رویکرد شناختی رفتار هم از روانشناسی شناختی) با تاکیدش بر اثرات تفکر بر رفتار (و هم از رفتارگرایی) با تاکیدش بر
فنون تغییر رفتار (نشأت میگیرد .رویکردهاي شناختی رفتار سعی میکند تا بدفهمی هاي دانش آموزان را تغییر دهند ،مهارت
هاي کنارآمدن وي را تقویت نمایند ،خود کنترل شان را افزایش دهند و خود انعکاسی سازنده را تشویق کنند) دوم ژان
.)1384،
مفهوم خودسازماندهی یا یادگیري خودتنظیمی ،یکی از مفاهیم مورد تاکید نظریه شناختی اجتماعی بندورا است .یادگیري
خودتنظیمی یک سازه مهم در تعلیم و تربیت است که دورنماي جدیدي را در یادگیري ارائه می نماید .اولین بار ،اصطالح
خودتنظیمی توسط بندورا در دهه  1960مطرح گردید) به نقل ازکدیور)1380 ،اصطالح خودتنظیمی در یادگیري از سال
 1980معمول شده است ،چون از آن زمان به بعد شکل گیري خودتنظیمی دریادگیري و مسئولیت و تعهد نسبت به یادگیري
در دانش آموزان تاکید شده است) ارجی.)1385 ،
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یادگیری خودتنظیمی
یادگیري خودتنظیمی ،عبارتست از خود ارزیابی و خود وارسی افکار ،احساسات و رفتارها به منظور رسیدن به هدف .که این
اهداف میتوانند تحصیلی باشند ،مانند :تصحیح و بهبود میزان درک و فهم خواندن ،سازمان یافته تر کردن نوشته ها ،یادگیري
چگونگی انجام عمل ضرب و پرسیدن سؤاالت مرتبط ) بیابانگرد.)1384،منظور از یادگیري خودتنظیمی این است که دانش
آموزان مهارت هایی را براي طراحی ،کنترل و هدایت یادگیري خود دارند و تمایل دارند تا کل فرایند یادگیري را ارزیابی نمایند
و به آن بیاندیشند(کجباف و همکاران.)1382 ،
پینتریچ ( ،)2004تعریف نسبتاً جامعی از یادگیري خودتنظیمی دارد .او این نوع یادگیري را فرایند فعال و سازمان یافته اي
میداند که طی آن فراگیران اهدافی را براي یادگیري خود انتخاب و سپس سعی میکنند تا شناخت ،انگیزش و رفتار خود را
تنظیم ،کنترل و بر آن نظارت نمایند .فرایند خودتنظیمی یادگیري ،شامل شناخت و عملی است که از سوي یادگیرنده اعمال
میشود.
به طور کلی ،خودتنظیمی سه ویژگی اساسی دارد:
 -1آگاهی از تفکر
 -2کاربرد راهبردها
 -3انگیزش مداوم
آگاهی از تفکر ،بخشی از خودتنظیمی است که شامل اندیشیدن و تحلیل مؤثر یک فرد از عادت تفکر خود است .استفاده از
راهبردها ،نیز شامل خزانه رو به رشد راهبردهاي فرد براي یادگیري ،مطالعه ،کنترل هیجانات و پیگیري اهداف این راهبردها
است .انگیزش مداوم ،سومین مؤلفه یادگیري خودتنظیم است؛ زیرا یادگیري نیازمند انتخاب و تالش مداوم است.

ویژگی یادگیرندگان خودنظم جو
زیمرمن ( )2002در توصیف جنبه هاي مهم خودتنظیمی و نحوه تغییر آنها در نظریه هاي مختلف یادگیري بر این جنبه اشاره
دارد که دانش آموزانی که از راهبردهاي خودتنظیمی نفع میبرند ،کسانی هستند که از وجود چنین راهبردهایی آگاه هستند و
توانایی هایشان را براي رسیدن به اهداف مطلوب یا بخشی از اهداف شخص شده در فعالیت یادگیري افزایش میدهند .
دانشآموزان به هنگام درگیري در یک تکلیف بر یادگیري خودشان نظارت می کنند ،سطح فعلی پیشرفتشان را تفسیر می کنند
و راهبردهایی را که به آنان براي گرفتن نتیجه موفق از تکلیف کمک میکند ،انتخاب مینمایند) والکایري.)2006،
توانایی خود سازماندهی وخودتنظیمی به فرد امکان میدهد تا بر رفتارهایش کنترل و نظارت داشته باشد؛ یعنی ،رفتارهایش را
ارزیابی کند ،آنها را با معیارهاي خود بسنجد و در مورد شخص خود ،تقویت و تنبیه اعمال کند .شخصی که نتیجه ارزیابی از
خودش مثبت است ،خود را کارآمد تشخیص میدهد و با عالقه و پشتکار به انجام کارها میپردازد .زیرا ،معتقد است که میتواند
پیشرفت بیشتري کسب کند .همچنین ،کسی که از نتایج خودسنجی اش خیلی راضی نیست ،الزاما سطح خودکارآمدي و
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انگیزهاش را براي کوشش هاي بیشتر کاهش نمی دهد ،به شرط آنکه ،بر این باور باشد که توانایی موفق شدن را دارد ،اما
روشی که تاکنون به کار بسته نادرست بوده است) بندورا.)1389،
شانک ( )2008معتقد است ،اینگونه دانش آموزان می توانند فرایندهاي خودسازماندهی یا خودتنظیمی را از راه سخت کوشی،
استقامت و انتخاب راهبردهاي یادگیري دیگر و نیز کمک گرفتن از معلمان و دوستان تغییر دهند.

مؤلفه های یادگیری خودتنظیمی
الف (راهبردهای شناختی یادگیری :راهبردهاي شناختی را می توان به عنوان مجموعه اي از فرایندها یا اعمال مربوط به
اکتساب ،نگهداري یا کاربرد اطالعات در نظر گرفت.
ب (راهبردهای فراشناختی یادگیری :فراشناخت ،بعنوان آگاهی هشیارانه و بررسی این که آیا اهداف یادگیري به دست
آمدهاند یا خیر ،تعریف می شود .همچنین ،فراشناخت ،انتخاب راهبردهاي مناسب براي رسیدن به اهداف میباشد .فراشناخت
شامل دانش درباره استعداد و حاالت شناخت و ویژگی هاي انگیزشی و عاطفی تفکر میباشد .فراشناخت به تفکر درباره تفکر
وقتی برروي یک تکلیف عمل می کنیم ،اشاره دارد .عالوه برراهبردهاي شناختی ،پژوهشگران مشخص ساخته اند راهبردهاي
فراشناختی نیز ممکن است یادگیري و عملکرد یادگیرنده را تحت تأثیر قرار دهد.
ج (راهبردهای انگیزشی یادگیری خودتنظیمی :انگیزش در یادگیري خودتنظیمی اهمیت ویژهاي دارد .پینتریچ)2004( ،
بیان می کند انگیزش می تواند یادگیرنده را به انتخاب اهداف و راهبردهاي یادگیري ،نظارت و ارزیابی پیشرفت خود و اجراي
خود تقویتی تشویق نماید.

نتیجه گیری
آموزش یادگیري خودتنظیمی با به کارگیري راهبردهاي شناختی و فراشناختی مناسب ،سعی در افزایش یادگیري و درک و
تمرکز دانش آموزان دارد؛ از این رو موجب بهبود عملکرد دانش آموزان می گردد؛ در نتیجه ،اضطراب دانش آموزان کاهش می
یابد .آموزش یادگیري خودتنظیمی مهارت هاي دانش آموزان را در تکالیف ارتقا داده ،موجب می شود که دانش آموزان ،تکالیف
درسی و مسائل مربوط را پی گیري کنند؛ از این رو آنان می توانند در حل مسائل موفق بوده ،به خود اعتماد کنند.
درواقع دانش آموزانی که داراي توانایی تحلیل گري باالتري هستند ،راهبردهاي خودتنظیمی بهتري براي یادگیري خود انتخاب
می کنند .برخی مباحث نظري وجود دارد که بر وجود یک تعامل پویا بین خودتنظیمی و تفکر انتقادي در آموزش اشاره دارد .
فن( )2009ادعا کرد که توانایی براي تحلیل و نقد اطالعات در سطحی باالتر باعث می شود یادگیرنده با کفایت ،عالمانه و
سنجیده در استراتژي هاي عمیق یادگیري درگیر شود و تالش بیشتري براي یادگیري خود و تأمل بیشتر در برنامه ریزي و
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سازماندهی یادگیري خود انجام دهد .به دلیل ارتباط بین تفکر انتقادي و آمادگی براي خودتنظیمی یادگیري ،رشد مهارت هاي
خودتنظیمی یادگیري می تواند سطح آمادگی براي تفکر انتقادي را در دانش آموزان باال ببرد.
دسی و رایان ( )2000معتقدند که در زمینه آموزش و تحصیل ،تفکر انتقادي نه تنها به انگیزه درونی ،بلکه به ویژگی هاي
اساسی آموزشی مانند روش تدریس ،ویژگی هاي معلم و محیط آموزشگاه نیزبستگی دارد .در واقع رسیدن به اهداف تفکر
انتقادي مستلزم توجه به این نکته است که ما طیف وسیعی از موضوعات مانند باورهاي انگیزشی و یادگیري هاي فعال را
مدنظر داشته باشیم که این امر از طریق تدریس به صورت خودتنظیمی به خوبی محقق خواهد شد.
گلدمنس و همکاران( )2012بر این باورند که درگیري در موقعیت هاي یادگیري سبب می شود که فراگیران ،خودشان دانش
را بسازند .لذا براي ساخت این دانش باید اهدافی را براي خود تنظیم کنند که در نهایت سبب بهبود و افزایش خودتنظیمی
آنان می شود .به عبارت دیگر ،به کارگیري الگوي تفکر انتقادي و درگیر شدن دانش آموزان در موقعیت هاي یادگیري ،عالوه بر
اینکه موجبات ارتقاي انگیزش آنان را به تفکر فراهم می کند ،بلکه سبب می شود که آنان براي یادگیري بهتر ،اهدافی را براي
خویش تنظیم کنند و طی یک برنامه ریزي به آن اهداف دست یابند .در واقع روش آموزش راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی
از آنجا که منجر به فعال کردن یادگیري می شود و فراگیران در پی این هستند که به اهداف یادگیري دست یابند ،می تواند
منجر به بهبود تفکر انتقادي شود.
کاماهاالن ( )2003در تحقیقی که به بررسی میزان اثر بخشی یادگیري خودتنظیمی بر پیشرفت ریاضی در  60دانش آموز
انتخابی در جنوب آسیا پرداخته است .نتایج حاکی از آن است که وقتی دانش آموزان فرصت هایی براي خودتنظیمی به دست
می آورند و صریحا به تفکر دوباره راهبرهاي یادگیري خودتنظیمی می پردازد ،پیشرفت تحصیلی آن ها به نحو مطلوبی افزایش
می یابد .همچنین نتیجه گرفته اند که یادگیري خودتنظیمی منجر به گیشرفت در ریاضیات ،بهبود خودتنظیمی یادگیري
ریاضیات و نمرات درس ریاضی می شود.
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