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 آکادمی بین المللی آموزش

. این دهد اجرای آنها را رواج میو مطالعات تربیتی انتشار ( یک انجمن علمی غیرانتفاعی است که IAEآکادمی بین المللی آموزش )

، حل مشکالت آموزشی مهم در سراسر جهان، و ایجاد ارتباط بهتر بین سهم پژوهشتأسیس شد، به تقویت  ۶۸۹۱آکادمی که در سال 

 اختصاص دارد.تربیتی سیاست گذاران، محققان و دست اندرکاران 

علوم، ادبیات و هنر در بروکسل بلژیک، و مرکز هماهنگی آن در دانشگاه فناوری کرتین در پرث  مقر این آکادمی، در آکادمی سلطنتی

 استرالیا است.

 که آکادمی ترکیبی از مطالعات مبتنی بر شواهداین ، در این راستااست.  تربیتیپرورش تعالی علمی در تمام زمینه های  IAEهدف کلی 

مبتنی نقدهایی از مطالعات و شواهد  ،آکادمیهمچنین این . دهد های مناسب در اختیار قرار می زماندر دارای اهمیت بین المللی است را 

 کند. های تربیتی ارائه می و کاربرد آن در سیاست بر آن

 عبارتند از: آکادمیاعضای فعلی هیئت مدیره 

 ، دانشگاه نیوبرانزویک، کانادا )رئیس( داگ ویلمز

 رتین، استرالیا )مدیر اجرایی(، دانشگاه صنعتی کبری فریزر

 ، دانشگاه کارولینای جنوبی، ایاالت متحده آمریکا )رئیس منتخب(لورین اندرسون

 ، موسسه ملی پلی تکنیک، مکزیک )رئیس سابق(ایباروال یماریا د

 ، دانشگاه لوون، بلژیکمارک دپاپه

 ، دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا کادری اریکان

 دانشگاه ایالتی آریزونا، ایاالت متحده آمریکا، گوستاوو فیشمن

 

 

www.iaoed.org  
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 دفتر بین المللی آموزش
برجسته  اندرکاران تربیتی دست، به عنوان یک سازمان خصوصی و غیردولتی، توسط ۶۸۹۱( در سال IBEدفتر بین المللی آموزش )

به اولین سازمان  IBE، ۶۸۹۸سوئیسی، به منظور ایجاد راهبری فکری و ترویج همکاری بین المللی در حوزه تربیت تأسیس شد. در سال 

تبدیل شد. در همان زمان، ژان پیاژه، استاد روانشناسی در دانشگاه ژنو، به عنوان مدیر منصوب شد و به مدت  تربیتبین دولتی در زمینه 

 با پدرو روسلو به عنوان دستیار ادامه داد.همراه را  IBEرهبری  سال ۰۴

 به بخشی جدایی ناپذیر از یونسکو تبدیل شد، در حالی که استقالل فکری و عملکردی خود را حفظ کرد. IBE، ۶۸۱۸در سال 

IBE کشورهای  هایویت ظرفیتمؤسسه دسته اول یونسکو و مرکز برتر در برنامه درسی و موضوعات مرتبط است. ماموریت آن تق

و  تربیتیسیستم های  دسترسی مطلوبعضو برای طراحی، توسعه و اجرای برنامه های درسی است که عدالت، کیفیت، توسعه و 

 کند. را تضمین می به منابع یادگیری

(، SDG4) ۰های کشورهای عضو برای اجرای اهدف توسعه پایدار  یونسکو به طور راهبردی آن را برای حمایت از تالش-IBEحکم 

آموزش با کیفیت برای همه، و در واقع، سایر اهداف توسعه پایدار که برای اجرایی شدن، به تربیت و سیستم های یادگیری مؤثر وابسته 

 است، متعهد می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibe.unesco.org 
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 ها درباره این مجموعه

( IBE( و دفتر بین المللی آموزش )IAEمشترک بین آکادمی بین المللی آموزش ) اقدامبه عنوان یک  ۹۴۴۹در سال  ها مجموعهاین 

اند. موفقیت این  ترجمه شدهنیز کتابچه به زبان انگلیسی منتشر شده و بسیاری از آنها به چندین زبان دیگر  ۳۳آغاز شد. تاکنون 

 .دهند پاسخ میهای تربیتی را  پژوهش مبتنی براطالعات کاربردی  برای تقاضا ،ی آماده شدهها بچهدهد که کتا نشان می ها مجموعه

برای ایجاد یک مشارکت جهانی است که نقش کارگزاری دانش را به عنوان ساز و کار  IBEهای  نتیجه تالش ها این مجموعههمچنین 

افزایش دسترسی به همچنین، شناسد.  گذاران و متخصصان آموزش به دانش جدید به رسمیت می اصلی برای افزایش دسترسی سیاست

فوری  های دغدغهتواند به  که چگونه این دانش می ها آگاهی دهد گذاران و دولت ، سیاستتربیتیتواند به متخصصان  دانش مرتبط می

 کمک کند. و سایر موارد توسعه عادالنه ،المللی ، از جمله برنامه درسی، تدریس، یادگیری، ارزیابی، مهاجرت، تعارض، اشتغال بین

دگیری و در نهایت پرورش که ارتقای یا ،ها وظیفه اصلی و مسلم خود های آموزشی آن ها باید اطمینان حاصل کنند که سیستم دولت

، یادگیری مادام العمر یک منبع حیاتی ۹۶در قرن  ای زمینهتغییرات  تهاجمیکنند. با سرعت  برآورده می را العمر است یادگیرندگان مادام

اری از ها است. با این حال، برای بسی ها و فرصت برای  سازگاری، سرعت انطباق، و انعطاف پذیری الزم برای رویارویی با چالش

باقی  ناعادالنهضعیف و همچنان نتایج یادگیری . کشورها در سراسر جهان، تسهیل موثر یادگیری همچنان یک چالش دلهره آور است

های پیش نیاز برای یادگیری مادام العمر مانند  . نسبت باالیی از فراگیران به طور غیرقابل تحملی در به دست آوردن شایستگیمانده است

هایی برای اشتغال پذیری و زندگی ناکام هستند.  پایدار، سواد دیجیتال، تفکر انتقادی، ارتباطات، حل مسئله، و همچنین شایستگیسواد 

های مختلف، از جمله علوم یادگیری، به ویژه  در زمینه تربیتیهای چشمگیر در مطالعات  ها در تسهیل یادگیری با پیشرفت شکست سیستم

 همزمان شده است. و پیشرفت در فناوری  علوم اعصاب یادگیری،

آموزشی  عملها و  به دنبال کاهش شکاف بین دانش علمی در مورد یادگیری و کاربرد آن در سیاست IBEابتکار کارگزاری دانش 

یری مادام های یادگ تر از یادگیری باید آموزش، یادگیری، ارزیابی و سیاست که درک عمیق چنین هدفی منبعث از این باور استاست. 

 موثر ارتباطگذاران و دست اندرکاران باید کامالً از  مورد نیاز، سیاست های پیشرفتبینی و هدایت مؤثر  العمر را بهبود بخشد. برای پیش

 آگاه باشند. با پژوهش

IBE کار بسیار بیشتری برای انجام دادن وجود دارد. این امر  همچنان، اما شناسد به رسمیت میهایی را که قبالً انجام شده است،  پیشرفت

 شود. حاصل می ،و به اشتراک گذاری مداوم دانش توسعه دانش قبلیو تعهد مشترک برای  قویتنها از طریق مشارکت  

رسانی  برای اطالعش المللی آموز دفتر بین والمللی آموزش  توسط آکادمی بین ،های مداوم گویای تالش ،های آموزشی های شیوه کتابچه

گیری و مداخالت مرتبط با توسعه  ، تا بهتر بتوانند تصمیممطالعات استدر مورد آخرین  تربیتیگذاران و دست اندرکاران  به سیاست

 .انجام دهندرا آموزش، یادگیری و ارزشیابی  ،برنامه درسی
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 «:های آموزشی شیوه»قبلی در مجموعه  یها  عنوان

 

 .جر برافیتوسط . تدریس ۶ .۶

 .توسط سام ردینگ. والدین و یادگیری ۹

 .توسط هربرت جی والبرگ و سوزان جی پیک. شیوه های آموزشی موثر ۳

 .توسط داگالس ای گراوس و کریستین جی سبیوال. بهبود دستاورد دانش آموزان در ریاضیات ۰

 گری توسط کیث تاپینگ. . مربی۱

 .جاد، لیهوآ تن  و هربرت، جی. والبرگ توسط الیوت ال. آموزش زبان های تکمیلی ۱

 .توسط استال وسنیادوچگونه یاد می گیرند کودکان  . 7

پاتریشیا برنان، آنتونی بیگالن، لیننا وانگ و سد  چه چیزی کار می کند،  توسط شارون ال فاستر،. پیشگیری از مشکالت رفتاری: ۹
 .ثگیالق

 اینون آی.شنکر و جنی ام.نیرندا.. جلوگیری از اچ آی وی / ایدز در مدارس توسط ۸

 .مونیک بوکارتزتوسط . انگیزه برای یادگیری ۶۴

 .موریس جی الیاس توسطهیجانی اجتماعی و تحصیلی . یادگیری ۶۶

 .ال کامیلبی.برنهارت و مایکل  توسط الیزابت س. پنگ، آنگالوکی موکا، الیزابت. تدریس خواندن ۶۹

 .گوتفرد توسط جان لیبولت و کاترینزبان پیش دبستانی  پرورش. ۶۳

 .ترودی ولس، وینیفرد ای.استراریها و هربرت جی.والبرگتوسط . تدریس صحبت کردن، گوش دادن و نوشتن ۶۰

 .وای شیح و دیوید ای.ویکلی-کالرا چانگتوسط . استفاده از رسانه های جدید ۶۱

 .توسط جان ای.مایرپذیرا . ایجاد یک مدرسه ایمن و ۶۱

 .آر.استاورتوسط جان . آموزش علم ۶7

 تیمپرلی.. آموزش و توسعه حرفه ای معلم توسط هلن ۶۹
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 .گلندا آنتونی و مارگارت والتسونتوسط . آموزش موثر در ریاضیات ۶۸

 .. برناردتیتوسط الیزابت ب. آموزش زبان های دیگر ۹۴

 .توسط باراک روسسن. اصول آموزش ۹۶

 .توسط لیسا فازیو و رابرت سیگلرتدریس کسر . ۹۹

 .کلر سینما و گرمی اتکینتوسط . آموزش موثر در علوم اجتماعی ۹۳

 .توسط رینهارد پکرون. احساسات و یادگیری ۹۰

 .پاناگیوتیس و النی برکیتوسط . پرورش تفکر خالق ۹۱

 .آدریاس دمتریو و کادستانیتس کریستو توسط هوش. درک و تسهیل توسعه ۹۱

و  دابلیو آندرسون، تدریس و یادگیری: بهبود کیفیت آموزش و پرورش برای دانش آموزان محروم اقتصادی توسط لورین تکلیف. ۹7

 آنا پسیکان. 

 کورنارد هاگ و کلمنتیا آکدو.توسط . اصول راهنمایی برای یادگیری در قرن بیست و یکم ۹۹

سازنده ذهن است توسط اورن بی.رسینک، کریستا اس سی آسترهام و شریس ان.  : گفتگوی آموزشی کهوی حسابیگفتگ. ۹۸

 کالرک.

 .ویم ون دورن، زنیا ومواوسکی و لوین ورشافلتوسط . استدالل متناسب ۳۴

 . دنس سوزس و ارنا مامارالتوسط . اضطراب ریاضی ۳۶

 استیو تریکی و پائول کلگهورن. کیث جی تاپینگ،. فلسفه برای کودکان توسط ۳۹

 

 توانند از آدرس زیر دانلود شوند: این مطالب می

IEA: http:// www.iaoed.org; and UNESCO IBE: http://www.ibe.unesco.org/publica- tions.htm. They are also available on UNESDOC, UNESCO's Digital 
Library website: https://unesdoc.unesco.org/. Paper copies can be requested from UNESCO IBE: ibe.info@unesco.org.  
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 مقدمه

 -اند  قرن بیست و یکم داشته متناسب با تربیتاز  پرداختن به نوعیتأکید زیادی بر نیاز به  ،ذارانگ های گذشته، مربیان و سیاست در سال

دارند،   مبتنی بر دانش ی که اقتصادهایدر جوامعآموزان ما را برای برآوردن نیازهای اقتصادی، فناوری و اجتماعی  که دانش تربیتی

کند. توافق گسترده ای وجود دارد که ویژگی اصلی زندگی و کار در قرن بیست و یکم ماهیت در حال تغییر آن است.  آماده می

دشوار است. این پیش رویشان  زندگیآموزان امروزی در طول  مشاغل دانشدقیق بینی  افتند که پیش تغییرات به قدری سریع اتفاق می

به آنها یاد نیاز به اینکه . به عبارت دیگر، کند ضروری میهای یادگیری مستقل و مادام العمر را  ن به قابلیتآموزا امر نیاز به تجهیز دانش

 تربیت، ما هنوز اطالعات کمی در مورد نحوه تربیتیاین تغییر مهم در اهداف  از گسترده آگاهیچگونه یاد بگیرند. علیرغم که دهیم 

 رشدهای درس داریم. نیاز به  نحوه تدریس معلمان در کالس براییادگیری، و به ویژه معنای این تغییر  چگونگیدر مورد آموزان  دانش

سابقه  تعطیلی بی در آن شاهد، که ۶۸-گیری کووید همه بیرون آمدن ازآموزان برای یادگیری مستقل، امروزه با  های دانش قابلیت

 شده است.هم تر  ، ضروری یمبودآنالین مستقل مدارس و افزایش چشمگیر یادگیری 

 گانارائه اطالعات اولیه به معلمان در مورد چگونگی کمک به دانش آموزان برای تبدیل شدن به یادگیرند ،از انتشار این مطلبهدف 

است.  SRLیا « مبتنی بر خودتنظیمییادگیری "بر اساس چارچوب مفهومی معروف به  پیشنهادات داده شدهمستقل است. 

دارند که آنها را قادر می سازد تا شناخت، انگیزه و احساسات  قابل انعطافیدانش و مهارت های  که خودتنظیمی دارند ییادگیرندگان

، بر فهم خود دانش پیچیده کار کنند ساختناهداف یادگیری مدیریت کنند. آنها می توانند به طور مستقل برای  جهتخود را در 

های یک  . اگرچه دانش آموزان می توانند بسیاری از قابلیتپایداری خود را حفظ کنند سخت،ابر مشکالت و در برنظارت کنند 

بسیاری از در اما تجربیات خود در موقعیت های یادگیری روزمره به دست آورند، طریق خودتنظیمی را به تنهایی از دارای یادگیرنده 

رای مدیریت یادگیری خود آموران ب دانش، راهبردهایی که ر خالف آن. بیابد رش نمیپروها به اندازه کافی  آموزان این قابلیت دانش

عدم آمادگی برای سازگار شدن شود  شود. تخمین زده می یادگیری میدر بوده و منجر به شکست  غیرموثرکنند، ناکارآمد و  استفاده می

در صد دانشجویانی  ۳۴یم برای ترک تحصیل پس از سال اول در  تصمیکی از دالیل اصلی با نیاز برای خود اتکایی و یادگیری مستقل، 

 های ایاالت متحده شروع می کنند. است که تحصیالت خود را در دانشگاه

، معلمان می توانند اطالعاتی در مورد برخی از قابلیت های شناختی، فراشناختی، عاطفی و «یادگرفتنچگونه  تدریس»در کتابچه 

و برخی از اقداماتی که می توانند برای ترویج یادگیری خودتنظیمی انجام  دارای خودتنظیمی استانگیزشی که مشخصه یادگیرندگان 

سازنده به طور مستقل یا با همکاری همساالن  تکالیفرای شرکت در به دانش آموزان ب فرصت دادن این موارد شامل بیابند. را  دهند

و  که بتوانند از آن برای مدیریت یادگیری و کنترل انگیزه و هیجانات خود استفاده کنندبه آنهاست دانش و راهبردهایی ارائه  خود و

 .به پایان برسانندرا با موفقیت  محوله تکالیف

توسط کمک هزینه که  – "STEMدر کالس های  مبتنی بر خودتنظیمیگیری: ترویج یادگیری آموزش نحوه یاد"کار ما در پروژه 

های فوق  اساس توصیه ،شود ( پشتیبانی میwww.teachinghow-tolearn.edu.auاز شورای تحقیقات استرالیا ) اکتشاف

های یادگیری ایجاد  کند محیط ای است که به معلمان کمک می یادگیری حرفه راهبردهایشامل طراحی و ارزیابی  ،این پروژه است.
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)علم، فناوری، مهندسی، و  STEMویژه هنگام آموزش   دهد، به آموز و یادگیری مستقل را ارتقا می کنند که مشارکت دانش

چنین با دانشگاه یوهان ولفگانگ گوته در ریاضیات(. این پروژه با همکاری دانشگاه فلیندرز و دانشگاه ملبورن در استرالیا، و هم

 .شود انجام میفرانکفورت، آلمان، و دانشگاه ایالتی آریزونا در ایاالت متحده 

مایلیم از همکارانمان برای کمک و همکاری ارزشمندشان در این کار تشکر کنیم: پنی ون دیور، میرال وایرا، رابرت میسون، و دیوید 

و لورین گراهام، شان کانگ، امیلی وایت، وندی  ؛ناسی و مددکاری اجتماعی، دانشگاه فلیندرزجفریس در کالج آموزش، روانش

های ایگوستی  از کمک تمایل داریماسکات، و کارولین مرداک در دانشکده تحصیالت تکمیلی آموزش، دانشگاه ملبورن. ما همچنین 

فارلین در دبیرستان  ( و الچالن مکASMSعلوم استرالیا )دارماوان در دانشگاه آدالید، جودی گوردون در مدرسه ریاضیات و 

 شرکت کردند، قدردانی کنیم. در برنامه های ما وود، و همچنین همه مربیان و معلمانی که در  بلک
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 ،برای یادگیری مادام العمر ضروریهای  رشد مهارت

برای موفقیت در مدرسه و زندگی در قرن بیست و یکم 

 مهم است.

اقتصادهای  الزمهدانشی و مهارتی که  دائمیآموزان با تغییرات  برای اینکه دانش
بیشتری به تربیت ، مدارس باید توجه است سازگار شوندمحور امروزی  دانش

 یادگیرندگان مستقل و خودراهبر نشان دهند.

 

 دهند  آنچه مطالعات نشان می

آموزان باید  بر آنچه دانش -دارند تاکیدآموزان  موضوعات درسی برای دانش مرتبط باهای تربیتی اغلب بر فراهم کردن اطالعات  سیستم

های مهم مدرسه رفتن است اما برای  از جنبه ،گیری فهم عمیق از محتوای درسی شکلاگرچه یاد بگیرند تا اینکه چگونه یاد بگیرند. 

آموزانی تربیت کنند که  ها باید دانش مدرسه .(OCED, 2020) نیست کافیموفقیت در جوامع دانش بنیان قرن بیست و یکم 

( ۹۴۶۳طور که یورک و همکارانش ) همان ده بگیرند. یادگیری مادام العمر را به عه تداومخودراهبر و مستقل باشند و بتوانند مسئولیت 

ل تغییر ما نیاز جدیدی برای یادگیری خود آغازگر و خودراهبر ایجاد ادنیای پیچیده و به سرعت در ح» دهند:  به درستی توضیح می

زار مهم برای بقا بدل شده به یک اب ،های یادگیری خود را مدیریت کند چطور فعالیتفرد کرده است. به طور خالصه، دانستن اینکه 

 (.۰۶۹)ص.« است

دانیم. هدف این کتابچه  اما هنوز چیزهای کمی در مورد چگونگی بهبود آن می ،زیاد نوشته شده است العمر مادامدر مورد یادگیری 

یاد بگیرند چطور به مند هستند  عالقهبرای معلمانی است که  ارائه برخی پیشنهاداتو انجام شده ای از مطالعات  فراهم کردن خالصه

 العمر کمک کنند. های یادگیری مادام آموزانشان برای رشد مهارت دانش

( انجام شده است. SRLتحت عنوان یادگیری مبتنی بر خودتنظیمی ) «چگونگی یادگرفتن یادگیری» زمینهر بخش زیادی از مطالعات د

شناخت، انگیزه و  مدیریتتوانند  میچگونه آموزان  دانشاینکه به بررسی  (SRL) رویکردهای یادگیری مبتنی بر خودتنظیمی

. پردازند د، میو به آنها دست یابند و از حمایت  همساالن و معلمان برخوردار شون تعیینو در نتیجه اهدافی را  یادبگیرندهیجاناتشان را 
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اند  نشان دادهآموزان را  پیشرفت دانشو سودمندی آن برای  «یادگیری مبتنی بر خودتنظیمی»اثر مثبت آموزش  ،مطالعات تربیتی

 (. ۹۴۶۶؛ زیمرمن و شانک، ۹۴۶۹؛ گرین، ۹۴۶۳دانلوسکی، )

، آورند به دست میهای روزمره  را در موقعیت یادگیری مبتنی بر خودتنظیمیهای  بسیاری از توانایی ،آموزان به طور ضمنی گرچه دانش

توانند از آموزش  میبنابراین اند و  به طور مناسبی شکل ندادهرا  «مبتنی بر خود تنظیمییادگیری »جعبه ابزار بسیاری از آنها اما همچنان 

های یادگیری مبتنی بر خودتنظیمی در  از طریق آموزش مهارتسود ببرند. معلمان  «های یادگیری مبتنی بر خود تنظیمی مهارت»مستقیم 

های خودتنظیمی ایفا کنند.  تبدیل شدن به یادگیرندگانی با مهارتآموزان برای  نقش مهمی در کمک به دانش توانند کالس درس می

های  از قابلیت نوع ۱ ،ایم. در ادامه توانید این کار را انجام دهید آورده تری در مورد اینکه چطور می ما اطالعات جزئی 7تا  ۹در اصول 

 توصیف شده است.خود تنظیمی یادگیری مبتنی بر اصلی 

 

 که در یادگیری خودتنظیمی دارند انیهای فراگیر قابلیت

ای سازمان دهند  دانند چگونه محیطشان را به شیوه می ،های خودتنظیمی دارند یادگیرندگانی که مهارت های مدیریت منابع. قابلیت

اقل رساندن عوامل مزاحم، ددانند که پیدا کردن یک مکان خلوت برای مطالعه و به ح برای مثال آنها می  .که به یادگیریشان کمک کند

چگونگی دسترسی به منابع دیجیتالی و سایر منابع مهم است. آنها  دانشو  ها یادداشتها و  دهی کتاب استفاده موثر از زمان، سازمان

ردهایی آنها همچنین راهبدانند چه زمانی از معلمان، همساالن و سایر بزرگساالن کمک بگیرند و چگونه این کار را انجام دهند.  می

 دهد با دیگران به طور موثری مشارکت کنند.  که به آنها اجازه میدارند 

الزم برای مدیریت آن در « راهبردهای شناختی»و « شناخت» های خودتنظیمی دارند . یادگیرندگانی که مهارتهای شناختی قابلیت

دانند چطور  دهند تمرکز کنند؛ آنها می و بر کاری که انجام میتوانند توجهشان را کنترل کنند  شناسند. آنها می را میخالل یادگیری 

دانند چگونه دانش قبلی را فعال کنند و از آن  تر تقسیم کنند تا قابل مدیریت شود. آنها می های کوچک کار سخت را به قسمت یک

کند اطالعات جدید را تمرین  کمک می برای یادگیری اطالعات جدید استفاده کنند. آنها به راهبردهایی دسترسی دارند که به آنها

خالصه کنند، ارتباط را خوانند  توانند مطالب اصلی متنی که می دهی کنند و از حافظه بازیابی کنند. آنها می سازمان ،کنند، بسط دهند

اند را در  ر مدرسه یاد گرفتههایی فراتر از آنچه به طور واضح گفته شده داشته باشند و آنچه د درونی میان مفاهیم را درک کنند، استنتاج

 به کار ببرند. خارج از مدرسه 

شود.  گیرد گفته می داند و بر اینکه چگونه یاد می میکه . فراشناخت به توانایی یادگیرنده برای تأمل بر آنچه های فراشناختی قابلیت

خواهند شناخت و  یادگیرندگانی که می جنبه مهمی از فراشناخت است و برای، همچنین آگاه بودن از خود به عنوان یادگیرنده

های  برنامهدانند چگونه  است. یادگیرندگانی که مهارت خودتنظیمی دارند می ضروریشان را برای بهبود یادگیری کنترل کنند  انگیزه

به عقب دهد  جازه میااهبردهایی دارند که به آنها ر، آنها کنندو بر فهمشان به طور موثری نظارت  موثری برای یادگیری داشته باشند

 دانند چطور یادگیریشان را به طور صحیح و موثر ارزشیابی کنند.  برگردند و اشکاالت فهمشان را اصالح کنند. آنها می
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آنها باور  –های خودتنظیمی دارند به خودشان به عنوان یادگیرنده مطمئن هستند  یادگیرندگانی که مهارت. های انگیزشی قابلیت

الزم برای غلبه بر مشکالت و  پایداریو   توانند مطالب دشوار را یاد بگیرند. آنها به طور درونی برای یادگیری انگیزه دارند دارند که می

د و برانگیز برانگیخته کنن دانند چطور خودشان را برای سازگار شدن با تکالیف چالش آنها می دنبال کردن اهداف بلندمدت را دارند. 

تفسیر کنند. آنها از نقاط ضعف تحصیلی خود آگاهند و راهبردهای  ،ثمربخشی طوربه در آن تکالیف را هایشان  ها و موفقیت شکست

را به تالش  خود ای در دست دارند که یادگیری و عملکردشان را بهبود دهند. برای مثال آنها تمایل دارند عملکرد ضعیف سازگارانه

 توانی و یا سایر عوامل بیرونی خارج از کنترل. کم یا نداشتن راهبردهای مناسب نسبت دهند تا به کم

 .توانند آنها را کنترل کنند می و از هیجاناتشان آگاهند برخوردارند،خودتنظیمی از مهارت . یادگیرندگانی که های هیجانی قابلیت

آورند. آنها از  از یادگیری به دست می نیز هیجانات مثبت دیگری و کنند افتخار میبه خود یابند  دست می یادگیری وقتی به اهدافآنها 

 دارند.  آناضطراب خود در خالل آزمون آگاهند و راهبردهایی برای مدیریت 
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۹ . 

آموزان برای درگیر شدن در یادگیری مستقل  فرصت دادن به دانش

در اکتساب و تمرین به آنها  ،و مشارکتی در کالس درس

 کند. کمک میالعمر  های یادگیری مادام مهارت
تکالیف سازنده و تعاملی  در آموزان دانشاز طریق درگیر کردن توانند  معلمان می

یابی  انجام رساندن موفق آن تکالیف، به دست کمک به آنها برای به و
 . کمک کنند یادگیری مبتنی بر خودتنظیمی های آموزان به مهارت دانش

 دهند  آنچه مطالعات نشان می

کنند. با این حال، برای اینکه دانش آموزان در  های فرآیند یادگیری را کنترل می جنبه اکثر ،های درس، معلمان در بسیاری از کالس

یادگیری مبتنی بر های  بیشتر قابلیت رشدو  به کاربستنهایی برای کسب،  ، به زمان و فرصتدرگیر شوندیادگیری مستقل یا مشارکتی 

، باید ین تدریسحبرای تحقق این امر، معلمان در  دارند. احتیاج -توضیح داده شده است ۶که در اصل - (SRLخود تنظیمی )

معلمان مبنی بر اینکه وظیفه اصلی آنها  باورهای. گاهی اوقات، آموزان قرار دهند در اختیار دانشبرای یادگیری اینچنینی هایی  فرصت

عاملیت به  واگذاری در حین تدریس به منظورمورد نیاز  است، آنها را از یافتن زمانموضوعات درسی ارائه دانش در مورد 

 (.۹۴۹۴)وسنیادو و همکاران،  دارد باز می ،آموزان دانش

سادگی به باید فقط به این معنی نیست که معلمان آموزان ،  به دانشهایی برای یادگیری مستقل و مشارکتی  دادن خودمختاری و فرصت

آموزان جهت ارتقای یادگیری مبتنی بر  ش دانشبرای حمایت از تالبلکه آموزان اجازه دهند که برای خودشان یاد بگیرند.  دانشبه 

اندکاران آموزشی باید هم ماهیت تکلیفی که به  آموزان، دست شناختی دانش فعالیتخودتنظیمی و برای به حداکثر رساندن 

 دهند را مورد توجه قرار دهند.  دهند و هم دستورالعملی که به آنها می آموزان می دانش

آموزان در  شناختی دانش فعالیتمیزان  ارزیابیبرای  راهنما( معرفی شد یک چارچوب ۹۴۶۰ایلی )که توسط چی و و ICAPنظریه 

است. وقتی  «گرا سازنده» و «تعاملی»، «فعال»، «منفعل»فعالیت شناختی اصطالح اختصاری برای چهار واژه  ICAPاست.  مختلفتکالیف 
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 ،دهند در حالت منفعل هستند انجام نمی ،کنند منابع آموزشی دریافت میاز اطالعاتی که  در قبالای  آموزان هیچ کار قابل مشاهده دانش

 معلمآموزان به  مثل زمانی که دانش ،شود درگیری فعال به واسطه یک عمل آشکار مشخص میدهند.  گوش می معلممثل زمانی که به 

 در تکالیف درسی، آموزان که دانشافتد  اتفاق میسازنده زمانی  فعالیتکنند.  میهم برداری  همزمان یادداشتبه طور دهند و  گوش می

مانند است هایی از تکالیف سازنده مواردی  . مثالی مشغول هستندبرای تولید دانش جدید یا ارتباط دادن دانش جدید با اطالعات قبل

ای به  های جدید، انتقال اطالعات مدرسه ، ایجاد استنباطانتقادیآموزان برای توضیح یک متن، پرسیدن سواالت  از دانش درخواست

زندگی روزمره و یا ارزشیابی یادگیری. تکالیف تعاملی همان تکالیف سازنده هستند که نیازمند تعامل با حداقل یک نفر دیگر که 

 . باشدمعموال یک فرد همسال است نیز 

تکالیف تعاملی به بر دارد. در پی فعل نتایج یادگیری بهتری دهند که حالت سازنده و تعاملی نسبت به حالت فعال و من مطالعات نشان می

توانند از سواالت، پیشنهادات،  کنندگان می یک تکلیف سازنده، مشارکت بسترزیرا هنگام تعامل با دیگران در  ،شود تأکید می ویژهطور 

با که بدون تعامل ، چیزی شود می دنش جدیبه ساخته شدن مشارکتی دامنجر مند شوند که  نظرات همتایان خود بهره و نقطه توضیحات

 غیرممکن بود. دیگران 

 توانند انجام دهند آنچه معلمان می

آموزان بخواهید یک نقشه مفهومی برای  دانشاز برای مثال، ممکن است سازنده یا تعاملی را در تدریستان وارد کنید. تکالیف  

مقایسه کنند، دهند،  را نشان میاید بکشند، دو نمودار که اطالعات مشابهی  دهی اطالعاتی که در طول هفته روی آن کار کرده سازمان

. نشان توضیح دهندیابرای خود یا همتارا ، یا یک مفهوم دشوار را مقایسه کنند دو روایت از یک فرآیند یها ها و تفاوت شباهت

 های خود را نیز توجیه کنند. حل باید راه که در آنجادر گروه انجام دهند،  یا وطور مستقل  توانند این کار را به آموزان می دانش

هایی  دستورالعمل توجه کنید.،  برید به کار می آموزان به دانش تکلیفدادن یک  آموزشهنگام  ی که کلماتعین به 

آموزان را به تکرار یا یادآوری، شناسایی یا برجسته کردن  که دانش تکالیفیدر نظر بگیرید. را که برای تکالیف درسی استفاده می کنید 

ای که از افعالی  آموزان است اما نیازی به تولید اطالعات بیشتر ندارد. تکالیف سازنده کند، مستلزم فعال بودن دانش هدایت میاطالعات 

کند تا  آموزان را ملزم می کنند، دانش کردن، مقایسه کردن، توضیح دادن و توجیه کردن استفاده می مباحثه، گفتگو کردننند ما

 .برانگیزدرا  فهمای پردازش کنند که سطوح باالتری از  اطالعات درسی را به گونه

کار سازنده شرکت کنند، از مدل سازی برای نشان دادن اینکه چگونه دوست دارید دانش آموزان در یک 

را برای حل  راهبردیآموزان نشان دهید چه  آید استفاده کنید تا به دانش که در حین تدریس پیش می یهای از فرصت استفاده کنید.

ا دانید راهنمایی کنید، ی می)در مقابل یک توضیح نامناسب( آموزان را برای آنچه یک توضیح مناسب  دانید، دانش می درستیک مسأله 

 ،از تفکر شما مستقیم الگوبرداری ی مکررها فرصت برای آنها یک استدالل متقاعدکننده به نفع موضوعی که نیاز به دفاع دارد بیاورید.

 آورد. فراهم میآموزان  برای دانشالگوهایی قدرتمند برای یادگیری مبتنی بر خودتنظیمی 

مطمئن  تالش کنید برای آنها در نظر بگیرید. یتعامل های آموزان درگیر تکالیف سازنده هستند فرصت وقتی دانش

فراتر از آنچه که قبل از تعامل با همساالن خود  فهمیآموزان برای ایجاد  دانش های فرصتکه هر فعالیت گروهی یا مشارکتی،  شوید
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تواند تعامل  می ،هایشان گیری نتیجهها یا  حل آموزان برای توضیح یا توجیه راه کند. یک درخواست ساده از دانش محدود نمیرا  داشتند

به  وادار کندآموزان را  تواند سایر دانش می اند ، لزوم گزارش فهمی که از تکلیف داشته. به همین ترتیب، انگیزدبرارزشمندی را 

 نقد کنند.  توجه و آنها راهای پیشنهادی  حل راه
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۳. 

در مغز اتفاق چگونه یادگیری که دانند  آموزان می وقتی دانش

دهی اطالعات  افتد، و در مورد چگونگی رمزگردانی و سازمان می

خود را « شناخت»توانند یاد بگیرند که چطور  دانند، می میدر حافظه 

 بهتر مدیریت کنند

آموزان ممکن است دانش کامل یا اشتباهی در مورد اینکه یادگیری چطور  دانش
داشته باشند و معموال از راهبردهای یادگیری ناکارآمد استفاده افتد  اتفاق می

یابی  آموزان برای دست توانند نقش مهمی در کمک به دانش کنند. معلمان می می
 کنند.  ایفا یریبه فهم بهتری از چگونگی بهبود یادگ

 دهند آنچه مطالعات نشان می

 برایریزی  برنامهمدیریت و مناسبی برای  مبنایاست و  نادرستمعموال ناکافی و  ،آموزان در مورد یادگیری دانش و باورهای دانش 

ن خود یادگیری، آموزان باور دارند که یادگیری یک فرآیند طبیعی است و بنابرای از دانش یکند. برای مثال بعض یادگیری فراهم نمی

آید یا یادگیرنده خوبی هست یا نیست. برخی دیگر فکر  فرد به دنیا میوقتی کنند که  یادگرفتنی نیست. به عبارت دیگر، آنها فکر می

 به منظورکنیم، شبیه یک کتابخانه ذهنی.  سازیم و آن را در حافظه ذخیره می یک کپی از اطالعات میگیریم   کنند وقتی ما یاد می می

های یادگیری مبتنی بر خودتنظیمی را در  توانند مهارت آموزان برای فراتر رفتن از این نوع فهم از یادگیری، معلمان می کمک به دانش

های یادگیری خود را بهبود دهد  تواند مهارت هر کسی می دریابندکه آموزان کمک کنند  توانند به دانش کالس بهبود دهند. معلمان می

 از راهبردهای یادگیری برای بهبود این پردازش استفاده کنند،کند و چگونه  انند مغز چطور اطالعات را پردازش میو اگر آنها بد

 توانند یادگیرندگان بهتری شوند.  می

سازی کنیم فراهم کرده است.  راهنمای خوبی در مورد اینکه چگونه باید یادگیری را مفهوم ،علوم اعصاب حوزهمطالعات اخیر در  

یادگیری اتفاق  جریاندر مناطق مغزی که بین این ، ارتباط کند درگیر میرا و بسیاری از مناطق مغز  دگیری و حل مسأله پیچیده استیا

کنند، مغز ما اطالعات  های ضبط صدا که اطالعات را کلمه به کلمه ضبط می . بر خالف دستگاهاستدهی دانش  افتد اساس سازمان می
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آموزان تالش کمی در جریان  این بدان معناست که حتی وقتی دانشکند.  را با جزئیات کم یا زیاد به منظور ساخت معنا تفسیر می

و به احتمال خیلی زیاد تغییر اطالعاتی که توسط معلم و یا متن درسی منتقل  به اطالعات معنابخشییادگیری دارند همچنان در حال 

ترین شیوه  تفسیر اطالعات و دریافت معنی به صحیحراهبردهای زیادی برای کمک به یادگیرندگان برای  ،. محققان، هستندشود می

های خاص کمک کند  حوزه دریابی به دانش  تواند به یادگیرندگان برای دست . بسیاری از راهبردهای دیگر میکنند پیشنهاد میممکن 

را  -عمومی و اختصاصی  -های جبر. معلم هر دو نوع راهبرد  انشا یا حل مسئلهمتن، نوشتن یک مثل بازی شطرنج، بهبود درک مطلب از 

 درس استفاده کند.یک الگوسازی در  های تواند از آنها به عنوان محور فعالیت کند و می می شناسد و از آنها استفاده می

تا « کردن تلنبار»اثر، مانند  مطالعه نسبتاً بی راهبردهای نشان داده مؤثرتر هستند، از مطالعاتآموزان معموالً به جای راهبردهایی که  دانش

، که در آن به دانش آموزان نمونه آزمایشی امتحاناند که  کنند. به عنوان مثال، مطالعات نشان داده شب قبل از امتحان استفاده می

(. ۹۴۶۳و همکاران،  یورکرا بهبود بخشد ) در امتحانشود، می تواند یادگیری و عملکرد  سواالت یا سواالت امتحانی قبلی ارائه می

در راهبردهای یادگیری و مطالعه مؤثر در طول درس باشد تا دانش آموزان بتوانند آنها را  مستقیمتأکید معلمان در اینجا باید بر ترویج 

ی خودشان یادگیری را هدایت وقت- مستقل های مطالعه تمرین کنند و در نتیجه بیشتر قادر به استفاده مستقل از آنها در زمانکالس 

 باشند. -کنند می

 توانند انجام دهند آنچه معلمان می

ای که برخی مدارس از  گزینه طراحی کنید.در مورد یادگیری یک دوره آموزشی برای دانش آموزان مدرسه خود 

این ای  چنین دورهدانش آموزان است. منطق  بهیادگیری  راهبردهاییادگیری و کنند، ارائه یک دوره آموزشی در مورد  آن استفاده می

دانشی که در هر درس و دوره تحصیلی به آن -را آموزان کمک کند به طور مستقیم دانش خود در مورد یادگیری  است که به دانش

درک بهتر  نوناکتر شوند، زیرا  کنید تا در یادگیری مستقل آموزان خود کمک می توسعه دهند. به این ترتیب، به دانش -نیاز دارند

. به یاد داشته باشید که این داشته باشندمناسبی برای مدیریت آن  راهبردهایتوانند  افتد و چگونه می یادگیری چگونه اتفاق می کنند می

 .باشنددانش آموزان هستند که در نهایت مسئول یادگیری خود هستند، حتی زمانی که درگیر آموزش مستقیم در یک درس 

بدیهی است که  مناسب در طول درس با دانش آموزان خود در مورد یادگیری صحبت کنید.در زمان های 

از دانش خود در مورد یادگیری و مدیریت آن استفاده کنند. بنابراین مفید فعاالنه ، درسی دارندتوانند در هر زمان که  آموزان می دانش

همانطور که قبالً ذکر شد،  در مورد ماهیت یادگیری صحبت کنید. با جزئیات ،یک درسخالل مناسب در  های زمانخواهد بود که در 

تواند به  می ،شما راهبردها توسطالگوسازی که  در اینجاستافتد،  ها اتفاق می درس خالل اغلب در گفتگوهاییهایی برای چنین  فرصت

زمانی که در حال صحبت با دانش  است چنین چیزی ممکن آموزان در مورد یادگیری و حل مسئله بیافزاید. برای مثال دانش دانش

می توانند محیط مطالعه خود  آموزان دانشآموزان در مورد امتحاناتشان هستید، رخ دهد. شما می توانید اطالعاتی در مورد اینکه چگونه 

 .، ارائه دهیدیا اضطراب خود را مدیریت کنند باشند داشتهای برای تکمیل تمام سواالت یک امتحان  دهند، برنامه سازمانرا 

یکی  "چگونه این کار را انجام دادید؟"گیرند:  آموزان خود بخواهید توضیح دهند که چگونه یاد می از دانش

آموزان خود بخواهید  از دانش صرفا، این است که و در عین حال بسیار اثربخش استکه استفاده از آن آسان  رایجدیگر از رویکردهای 

از این طریق، اند.  رسیدهاز یک پاسخ صحیح اند، یا چگونه به بخشی  را حل کرده مسألهچگونه یک  برای کالس توضیح دهند
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وقتی فکر . خواهید شناخت دارند برای یک تکلیف ویژهمؤثر  راهبردهاییا  یادگیری عمومی خوب و راهبردهایآموزانی را که  دانش

ی که راهبردهای از یادگیرندگان آن دستهبهره ببرند، از  ی مربوط به یک درساراهبرده توضیحتوانند از  آموزان می دانشسایر  ،کنید می

 مفید را به عهده بگیرند. راهبردیک  توضیح و بهبود استفاده از مسئولیتبخواهید موثر دارند 
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۰ . 

کلید موفقیت در یادگیری چگونه یادگرفتن، کسب مجموعه 

وسیعی از راهبردها و دانش مستقیم در مورد نحوه استفاده مؤثر از 

 آنهاست.

وقتی راهبردها به روشی مستقیم و صریح همراه با اطالعاتی در مورد چرایی، 
شوند، به  ه بهترین شکل آموزش داده میزمان و چگونگی استفاده از آنها ب

ها را بهتر حل  مسئله کند که یادگیرندگان بهتری شوند و  میآموزان کمک  دانش
 .کنند

 دهند آنچه مطالعات نشان می

های دانشی از  حوزه. این موضوع در مورد همه چگونه انجام دادن کارهاستدر مورد ایی راهبرده دربرگیرندهبخش زیادی از دانش ما 

یادگیری چگونگی درک یک متن یا نوشتن یک متن، ، یادگیری چگونگی اجرای یک آزمایش علوم، ریاضییادگیری عملیات جمله 

دانیم که بخشی  ما اکنون می. ، صادق استیادگیری چگونه یاد گرفتن مثلیادگیری خود یادگیری  کردن و یاآشپزی  چگونهیادگیری 

دانند  و می در دست دارندآموزانی که حجم زیادی از راهبردها را  اند دانش از تدریس، تدریس راهبردهاست. مطالعات نشان داده

نتایج ند، آموزانی که این خزانه دانشی را ندار نسبت به دانش ،های مختلف یادگیری استفاده کنند در موقعیتآنها به طور موثر چگونه از 

 .(۹۴۶۳؛ هتی، ۹۴۴۹دیگناث و باتنر، آورند ) یادگیری بهتری به دست می

به یادگیری در  ،است بین راهبردهای یادگیری در یک حوزه خاص و راهبردهای یادگیری عمومی تفاوت قائل شویم. مورد اول بهتر

به عنوان مثال، بخش زیادی از تدریس ریاضیات مربوط به . هنر یا درک مطلب ،کند مثل ریاضی یک حوزه دانشی خاص کمک می

یادگیری به  عمومی،آموزش روندها یا راهبردهایی در مورد نحوه کار با اعداد و حل مسائل است. از سوی دیگر، راهبردهای یادگیری 

فاصله دار، پرسش از خود، و آزمون نه تنها شامل راهبردهایی مانند تمرین  این موارد. کند میکمک های موضوعی  در بیشتر زمینهما 

 همچنینو نظارت بر درک، و  توضیح برای خودشود بلکه راهبردهای شناختی و فراشناختی مانند فعال کردن دانش قبلی،  دادن می

 گیرد. راهبردهایی برای مدیریت انگیزش و هیجان را نیز در بر می
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در چارچوب یک درس انجام می دهند، بدون  عموالً این کار را به طور ضمنیدهند، اما م هبردها را آموزش میااگرچه معلمان همیشه ر

اینکه برای دانش آموزان روشن کنند که همزمان در حال آموزش یک راهبرد یادگیری به آنها هستند. هنگامی که یک راهبرد به 

انجام دهد، اما دانش آموز از این  صورت ضمنی آموزش داده می شود، ممکن است به دانش آموز کمک کند تا کار مورد نظر را

آموز برای انتقال راهبرد به  شود که دانش شود. این امر باعث می آگاه نمی ،واقعیت که معلم از راهبرد خاصی استفاده کرده است

 های دیگری که استفاده از آن ممکن است مناسب باشد، آماده نباشد. موقعیت

یا ارائه یک نام برای آن راهبرد و  "راهبرد"زمانی اتفاق می افتد که معلم یک راهبرد را با به کار بردن  کلمه  ،راهبرد مستقیمآموزش 

در نظر گرفته شود، قصد معلم از آموزش یک راهبرد باید  مستقیم ،دهد. برای اینکه آموزش راهبردی آموزش می ،توصیف دقیق آن

 ،توانند از این راهبرد در این درس و دروس دیگر استفاده کنند. وقتی مربیان روشن باشد، به طوری که دانش آموزان بفهمند که می

به مجموعه  – استفاده از آنهاصحیح با اطالعاتی در مورد چرایی، زمان و نحوه  –آموزش می دهند  طور مستقیمراهبردها را به 

به آنها کمک می کنند تا  ،و در نتیجهافزایند  میراهبردهایی که دانش آموزان می توانند در موقعیت های جدید از آنها استفاده کنند 

 مسائل را حل کنند. بتوانندیادگیرندگان بهتری شوند و 

 توانند انجام دهند آنچه معلمان می

 آموزان شما نیاز دارند بدانند فکر کنید، و این راهبردها را هبردهای یادگیری که دانشانواع مختلف رادر مورد 

استفاده کنید یا نامی برای آن راهبرد تعیین کنید، زیرا این کار به دانش آموزان  "راهبرد"از کلمه مستقیم تدریس کنید.  به طور

بسپارند، و بنابراین احتمال بیشتری برای استفاده از آن در موقعیت های کمک می کند تا به جزئیات راهبرد توجه کنند، آن را به خاطر 

دهد چگونه یک راهبرد را می توان به صورت ضمنی یا  دیگر در آینده وجود دارد. دو مثال زیر را با هم مقایسه کنید، که نشان می

 صریح آموزش داد.

،  فکر کردن به آنچه قبالً در مورد موضوع خوانید متنی را می ،های درک مطلب ی که در فعالیتهنگام": راهبردآموزش ضمنی 

 "به شما کمک می کند. دانستید متن می

چه که  اینبررسی  آمادگی ،کنید ، استفاده می"دانش قبلی خود را فعال کنید"هنگامی که از راهبرد ": راهبرد مستقیمآموزش 

توانید  . اگر دانش قبلی خود را فعال کنید، بهتر میکنید را پیدا می تبط باشدمر جدیدممکن است به اطالعات دانستید که  چیزی قبال می

کند به طور انتقادی درباره  دانستید مطابقت دارد یا خیر، و این شما را وادار می خوانید با آنچه قبالً می تصمیم بگیرید که آیا آنچه می

دیگر از درسی و یا در موضوعات  درستوانید در این  اهبردی است که میها را به خاطر بسپارید. این ر اطالعات جدید فکر کنید و آن

 «.آن استفاده کنید

نخست اینکه راهبردی که معلم بر آن تمرکز کرده بسیار شناخته شده است. . کنیم به دو ویژگی را در این مثال جلب میشما را توجه 

آموزان به آن را در حین درس جلب کند. با  این موضوع ممکن است باعث شود فکر کنید پس مهم نیست که معلم توجه مستقیم دانش

استفاده یا شده  از بسیاری از راهبردهای شناختهطور خودکار  آموزان به بسیاری از دانشاین حال، همانطور که در باال اشاره کردیم، 
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به آنها کمک آورند  به دست می راهبردی که از معلم در مورد آن کنند. بنابراین، اطالعات از آنها استفاده نمی آقدر که بایدکنند یا  نمی

  .کند می

مفید خواهد بود و  این راهبردکه چرا  کند ن میآموز روش برای دانش راهبرد مستقیمدر حین آموزش ارائه شده  تکمیلیدوم، اطالعات 

 برای دروس دیگر می اندازد. آن راهبردهمچنین دانش آموز را به فکر استفاده از 
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۱. 

تأمل آموزان برای  مورد نیاز دانشاختصاص دادن زمان و حمایت 

ریزی، نظارت  در مورد دانشی که دارند و تدریس چگونگی برنامه

 یادگیریشان اهمیت زیادی دارد. کیفیت کردن و ارزشیابی

های ارتقای  ترین جنبه آموزان یکی از مهم های فراشناختی دانش رشد قابلیت
استفاده از راهبردهای یادگیری مبتنی بر خودتنظیمی در کالس درس است. 

بینی کننده نیرومند از عملکرد تحصیلی  در خالل یادگیری یک پیش فراشناختی
 آموزان است. دانش

 

 دهند آنچه مطالعات نشان می

توانیم فعالیت شناختی خود را مدیریت کنیم اطالق  و اینکه چگونه میداریم در مورد شناخت خود  ی کهاصطالح فراشناخت به دانش

اطالق  ،کند می را هدایت خود یادگیریراهبردهایی که  وتفکر  ،فرد در مورد یادگیری به دانشتر، فراشناخت  به بیان عامیانهشود.  می

آموزان ممکن است دانش ضمنی در مورد یادگیری و راهبردهای یادگیری داشته  اشاره شد، دانش ۰طور که در اصل  . همانشود می

از این طریق قابلیت بیشتری برای نظارت  و مفیدتر است شودزمانی که آشکار و قابل گفتگو  ،باشند. با این حال، دانش ضمنی

زمانی که حجم باالیی اما بنابراین، من ممکن است دید خاصی در مورد توانایی درک مطلب خودم داشته باشم، کند.  فراشناختی پیدا می

توانایی من برای بهره  ها استفاده کنم،دانم چه زمانی و چگونه خوب است که از آن می واز راهبردهای واضح برای درک یک متن دارم 

آموزان بستگی  های فراشناختی دانش فعالیتبه به طور چشمگیری  ،میزان  یادگیریکیفیت و کند.  بردن از مطالعاتم افزایش پیدا می

در حین مطالعه، و خود  فهمآموزشی، موفقیت آنها در نظارت بر  محتوایدارد، به عنوان مثال، به نحوه تعامل دانش آموزان با 

 .(۹۴۶۳؛ هتی، ۹۴۴۹؛ دیگناث و باتنر، ۹۴۶۰چی و وایلی، ) گیرند خود به کار می فهم های کاستی بهبودکه برای  راهبردهایی

دانند، راهبردهای  را دشوار می مطلبآموزانی که درک  بسیاری از دانش ،دهد در مورد درک مطلب نشان می مطالعاتسابقه طوالنی 

مفهومی یا   آموزان یاد بگیرند از راهبردهایی مانند نقشه با این حال،  هنگامی که دانش و موثری برای درک مطلب ندارند. رشدیافته

 بهتردر عملکرد خود را  ،بخشند و این بهبودبخود را بهبود  فهمتوانند سطح  می ،استفاده کنند های کلیدی برای خود توضیح دادن بخش
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 .خود را از طریق جستجو برای درک روابط یا تناقضات متن افزایش دهند فهمتوانند توانایی  ابهی آنها می. به طور مشدهد نشان می

 درک مطلب ارتباط دارد.  بهبودها با  آموزش این مهارت

: برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی )شراو، کنند مشخص میسه فرآیند فراشناختی اصلی را  ،یادگیری خودتنظیمی زمینهدر  مطالعات

، تعیین اهداف برای چگونگی انجام آن و برنامه ریزی برای رسیدن به تکلیفهایی مانند تجزیه و تحلیل  (. برنامه ریزی به فعالیت۶۸۸۹

یک هدف تعیین شده و  درراهبردهای یادگیری انتخاب شده با پیشرفت ارتباط به فرآیند مستمر ارزیابی  ،اهداف اشاره دارد. نظارت

صورت  تکلیفبه تأملی اشاره دارد که هنگام تکمیل  ،، اشاره دارد. ارزشیابییابی است یا نه در حال دستاینکه آیا چنین پیشرفتی 

حتمالی از طریق آن انجام شده است، یا در مورد تغییرات مورد نیاز ا تکلیفهایی باشد که  در مورد روش تأملتواند شامل  گیرد و می می

توانم طرحی برای چگونگی حل یک مسئله ترسیم  میمن در مورد تکلیف ریاضی ،  ی عمل کردنفراشناختدر در رویکرد. از این رو، 

کنم، پیشرفت خود را در حین انجام کار بررسی کنم، و همچنین به عملکرد خود در این تکلیف نگاه کنم تا ببینم آیا به موفقیت 

 نتیجه مطلوب باید کاری متفاوت انجام می دادم. ن بهبرای رسیدام یا  رسیده

 توانند انجام دهند آنچه معلمان می

. یکی از وظایف های آن صحبت کنید و به دانش آموزان فرصت دهید تأمل کنند در مورد فراشناخت و مولفه

ز واژگان فنی مناسب صحبت کنید تا های مختلف فراشناخت با استفاده ا کلیدی این است که با دانش آموزان خود در مورد مولفه

توسعه دهند. همچنین مهم است که به را بتوانند دانش خود در مورد چیستی فراشناخت، چرایی اهمیت آن و چگونگی دستیابی به آن 

دانند داده شود تا بتوانند بهتر دانش خود را در حافظه سازماندهی و  آموزان زمان و حمایت الزم برای تأمل کافی در مورد آنچه می دانش

 درک کنند. یادبگیرند، دارندو نیاز  دانند نمیتثبیت کنند و آنچه را که هنوز 

های منظمی برای  . بسیار محتمل است که در حین تدریس فرصتدانش آموزان الگوسازی کنیدفعالیت فراشناختی را برای 

هایی از فعالیت  به نمونه آموزان مستقیم دانشآموزان پیدا کنید. در این مواقع، جلب توجه  شناسایی شکاف دانش و راهبردها در دانش

آموزان شما مشکل  . به عنوان مثال، اگر نظارت بر درک مطلب برای دانشسودمند خواهد بود آنهافراشناختی یا الگوبرداری از آن برای 

، مانند بررسی معنا، بازخوانی نشان دهیدتوانید راهبردهای مفیدی برای نظارت بر درک مطلب را در طول یک درس  است، می

 ادن ارتباطات بین مباحث مختلف یک متن.خود بخشی از متن، یا استفاده از نقشه مفهومی برای نشان دبرای هایی از متن، توضیح  بخش

آموزان بخواهید در  که از دانش زمانی، شکل. به همین کنند مدلاز دانش آموزان بخواهید فعالیت فراشناختی خود را 

. آید هایی برای گفتگوی مستقیم در مورد فراشناخت به وجود می ، فرصتفکر کنند مسألهمورد چگونگی انجام یک فعالیت یا حل یک 

 .کنند پیدا می ،راهبردهای فراشناختی مفید دیدن و شنیدن در موردبرای ای  در عمل فرصت دوباره همآموزان  ، سایر دانشمواقعدر این 

خواهید مکث کنند و از  آموزان می . وقتی از دانشبر برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی در طول درس تمرکز کنید

های فراشناختی در  تری برای استفاده از مهارت توانید رویکرد مستقیم ارزشیابی استفاده کنند، میریزی، نظارت یا  های برنامه مهارت

. به سپس زمانی برای کار بر روی مسأله اختصاص دهیدو  مطرح کنید مسألهدرس طراحی کنید. به عنوان مثال، می توانید یک خالل 
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 کارتوانید از آنها بخواهید که در مورد پیشرفت  را آغاز کردند، می ألهمسآموزان کار بر روی یک  طور مشابه، پس از اینکه دانش

 "؟رود کار چطور پیش می"گزارش دهند: 

بتوانند برای کمک به برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی  تامجموعه ای از سواالت را به دانش آموزان آموزش دهید 

 هدایتتواند به آنها در  آموزان ارائه دهید که می فراشناختی را به دانشای از سؤاالت  توانید مجموعه می از خود بپرسند.یادگیری 

سواالت زیر بررسی  خود را با پرسیدن سواالتی مانند  آموزان می توانند برنامه خود در طول یادگیری کمک کند. به عنوان مثال، دانش

 :کنند

 است؟ ای مسألهاین چه نوع  •

 ام؟ مشابهی دیده مسائلآیا قبالً  •

 را حل کنم باید اطالعات بیشتری داشته باشم؟ مسألهآیا قبل از اینکه بتوانم این  •

 چیست؟ مسألهمن برای حل این  عملبرنامه  •

 

 :سواالت زیر بررسی کنند به عنوان مثال، دانش آموزان می توانند برنامه ریزی خود را با پرسیدن سواالتی مانند

 مطمئن هستم؟دهم  آیا از کاری که انجام می •

 فهمم چیست؟ چیزهایی که نمی •

 من چقدر خوب کار می کنند؟ اهبردهایر •

 آیا باید روش دیگری را امتحان کنم؟ •

 

 برای ارزیابی یادگیری ، می توان به دانش آموزان یاد داد که از خود بپرسند:

 ام تسلط دارم؟ آیا به اطالعاتی که قصد یادگیری آن را داشته •

 کات چیست؟مهمترین ن •

 که من استفاده کردم چیست؟ اهبردهاییر •

 ؟کدامند  اند و باید برای دفعه بعد به خاطر بسپارم که به خوبی جواب داده راهبردهایی •
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 دفعه بعد چه کاری را باید متفاوت انجام دهم؟ •

فراهم آموزان  دانش برایای  ساده هایتوانید یادآور ، می . در طول درسیادآوری کنید در طول درسرا  فعالیت فراشناختی

. به عنوان دانستند نظارت کنید میمرتبطی که قبالً  راهبردهای یا بر استفاده ازآنها  فهمتا بر  -گروهی  چهچه به صورت فردی  - کنید

ها به یادآوری های قبلی به دانش آموزان خود راهبردهای مفیدی را آموزش داده باشید. برای ترغیب آن مثال، ممکن است در درس

 ، می توانید چیزی شبیه به این بگویید:اهبردهاییراستفاده از چنین 

با هم گفتگو مختلفی که در مورد چگونگی مقابله با اضطراب ریاضی  راهبردهای به همه کار کنید،  مسألهقبل از اینکه روی این  •

 فکر کنید. کردیم

 .ریزی کنید برنامهقبل از شروع این کار، به یاد داشته باشید که  •

با دیگران به اشتراک در گروه خود را  های برداشتهمانطور که در گروه خود روی این متن کار می کنید، به یاد داشته باشید که  •

 بگذارید.

. گاهی اوقات دانش آموزان ممکن دانش آموزان را ترغیب کنید که از دانش خود در مورد یادگیری استفاده کنند

انجام ها  این موقعیتدر  تواند میاند و فراموش کنند که قبالً در کالس در مورد آنچه  کرده "گیر"کنند در یادگیری خود است احساس 

. در چنین شرایطی می توانید دانش آموزان را ترغیب کنید که از دانش خود در مورد یادگیری استفاده کنند. اند گفتگو کردهشود 

 :اند شود تعبیه شده آموزان می تی که از دانشی کوتاهی باشند که احتماالً در سؤاالتوانند یادآورها می ها یادآوری

 چطور پیش می رود؟کار  •

 در نظر بگیرید؟ مسألهتوانید راه دیگری برای بررسی  کند، آیا می اگر این رویکرد کار نمی •

 آموزان دیگر باشند: انشهای خوبی برای دریافت اطالعات از د توانند زمان ها همچنین می این موقعیت

اید، تا بتوانیم با هم  کار کرده مسألهبسیار خب، بیایید یک لحظه در اینجا مکث کنیم. مایلم با ما در میان بگذارید که چگونه روی این  •

 درباره آن فکر کنیم.

ها  های ارزشیابی در پایان درس یت. مانند بسیاری از معلمان، ممکن است از قبل از فعالاز ارزشیابی دانش آموزان استفاده کنید

کار ، که در آن از دانش آموزان خود می خواهید بازخورد کتبی یا شفاهی در مورد پیشرفت "های خروج کارت"استفاده کنید، مانند 

 خود ارائه دهند. برای مثال، ممکن است بگویید:

 ؟بخواهیدیا اطالعات بیشتری در مورد آن  هست که ندانیدآیا چیزی در مورد این موضوع  •

 .دهید رتبهخود از این موضوع  فهمسطح به  •
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 برنامه ریزی خود در مورد درس بعدی استفاده کنید. بهبودبه یاد داشته باشید که از این بازخورد برای 
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۱. 

آموزان  باشد، دانش مفیددر مورد یادگیری  قرار است دانستناگر 

 باید برای استفاده از دانش و راهبردها برانگیخته شوند

و کمیت و کیفیت  آموزان هنگام مطالعه ی دانشها ده انتخابتعیین کنن ،انگیزه
 .کنند صرف می است که برای یادگیری تالشی

 دهند آنچه مطالعات نشان می

آموزان برای استفاده از دانش و راهبردهای خود انگیزه نداشته باشند، آموزش در مورد یادگیری و رویکردهای نظارت مؤثر  اگر دانش

رسیدن به اهداف مورد آموزان برای اقدام و عمل جهت  دانش "اراده"یا  ، فراهم کننده نیرونخواهد کرد. انگیزهبر آن کمک چندانی 

زمینه در کند. خودتنظیمی مؤثرتر  یادگیری را تعیین می در راهبردها به کار بستنسطح تالش، پشتکار و همچنین انگیزه، . استنظر خود 

می تواند به دانش آموزان کمک کند تا به نتایج یادگیری بهتری دست یابند. با این حال، ما باید بدانیم که انگیزه نیز  ،حاالت انگیزشی

بنابراین، معلمان . گیرد آموزان شکل می دانشهای یادگیری و یا باورهای انگیزشی  ها، قضاوت در مورد موقعیت نظرات، ارزشبر پایه 

 چنین باورهایی بپردازند.ممکن است در صورت لزوم به 

در مورد کنترلی است که بر یادگیری خود داریم. اگر دانش آموزان باور کنند که  ما برخی از باورهای انگیزشی مربوط به باور

چگونگی  فهمکه تالش زیادی صرف  خواهند داشتبرای توانند آن را کنترل کنند، انگیزه کمی  ذاتی است که نمی امری ،یادگیری

که دانش آموزان در مورد ی . سایر باورهای انگیزشی نظرکنند ،بخشدبی یا راهبردهایی که می تواند یادگیری آنها را بهبود یادگیر

اغلب به که  – "من در ریاضیات خوب نیستم"به عنوان مثال،  - شود را شامل می توانایی خود برای یادگیری در یک حوزه خاص دارند

سناد موفقیت یا شکست است. شناخته می شود. مجموعه دیگری از باورهای انگیزشی مهم مربوط به اِ "خودکارآمدی"عنوان باورهای 

توانند کنترل کنند، مانند فقدان تالش یا عدم استفاده از راهبردهای یادگیری مناسب،  برخی از دانش آموزان به جای عواملی که می

 (.۹۴۴۹بوکرتز، دهند ) توانایی، نسبت می شکست را به عوامل درونی غیر قابل تغییر، مانند فقدان

گذارد.  تجربیات یادگیری دانش آموزان و اقدامات و صحبت های معلمان، والدین و همساالن، همه بر باورهای انگیزشی تأثیر می

دیریت آنها معلمان می توانند به دانش آموزان کمک کنند تا از باورهای انگیزشی خود آگاه شوند و راهبردهای کارآمدی برای م

 .بیاموزند
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انگیزشی نه تنها  مولفهو ارتقای آن نشان می دهد که  (SRLیادگیری مبتنی بر خودتنظیمی )فعلی در مورد دانش در مورد  مطالعات

. تحقیقاتی مانند نیبالی اهمیت دارد SRLدانش آموزان در مورد  بیشتر دانشِ ارتقای جهتبرای دانش آموزان، بلکه برای معلمان 

برای تبدیل آن به  فرصتیکه کنند  میبسیاری فکر اما دانند،  را مهم می SRLدر حالی که معلمان دانش در مورد ، دهد ( نشان می۹۴۶7)

خودتنظیمی یادگیری چیزی نیست که به طور » مثل اینکهرسد این موضع به باورهایی  خود ندارند. به نظر می برنامه درسیبخشی از 

بر  «آموز مهم نیست واقعاً برای پیشرفت دانش»قوی بر خالف این موضوع،  مطالعاتییا علیرغم شواهد  و «دآموزش داده شو مستقیم

 (.۹۴۶۹الوسون و همکاران،  ;۹۴۴۹دیگناث و باتنر، )گردد  می

 کاری که معلمان می توانند انجام دهند

ریزی  آموزان به شما در برنامه باورهای انگیزشی دانش شناختن .بشناسیدسعی کنید باورهای انگیزشی دانش آموزان خود را 

کمک  باورهای نامطلوب و زیر سوال بردنباورهای مطلوب  کردن پررنگبرای آموزان  به دانشبرای کمک های یادگیری  فعالیت

 ،و استفاده از آنخود تنظیمی در یادگیری راهبردهای در مورد دانش  ایشزافتوانید مستقیماً به مزایای  ، میحین تدریس. در کند می

 توانید این کار را انجام دهید. زمانی که در حال نشان دادن راهبردهای جدید خودتنظیمی در یادگیری هستید، میاشاره کنید. 

به  .کنترل داشته باشندهای خود  ها و شکست بر موفقیتکه می توانند  ببیننددانش آموزان را تشویق کنید 

توانایی ذاتی یا عوامل بیرونی مانند دشواری تکالیف،  به های خود و شکست ها وزان خود کمک کنید تا از تفسیر موفقیتآم دانش

موفقیت و شکست را  که ببینندآنها را تشویق کنید  فاصله بگیرند.، آموزان یا معلمان های یادگیری یا تأثیر سایر دانش مساعد بودن محیط

 دهند. نیز نسبت کنند یا اثربخشی استفاده از راهبردها  مانند تالشی که صرف مطالعه می ،کنترلتوان به عوامل تحت  می

 های راهبردآموزانی که بر  . برای دانشآموزان کمک کنید ها از راهبردهای یادگیری به دانش برای نخستین استفاده

کردن سرعت،  کممهم است.  آن راهبرداستفاده از  برای های اولیه حمایتتسلط ندارند، ارائه برخی  خاص، مناسب برای یک تکلیف

های  دهند، و تشویق تالش را نشان می راهبردنمودارهای دیواری که مراحل یک  ترسیم، مرحله به مرحلههای  آماده کردن یادداشت

اند تسلط کافی بر یک  آموزانی هم که قبال توانسته دانشآموزان داشته باشد.  بر سطوح انگیزه دانش موثریتواند تأثیرات  می ،اولیه

راهبرد هم آن در مورد  خودشاننیرومند شدن دانش  منجر بهفراهم کنند که برای دیگران توانند چنین حمایتی را  مهارت پیدا کنند می

 شود. می

که  راهبردهایی کنند. بین اقدامات یادگیری و نتیجه اقدامات خود را درک رابطهبه دانش آموزان کمک کنید 

یادگیری تکالیف تحصیلی را تعیین ( آنها را در مشکالتتواند موفقیت )یا  کنند( می کنند )یا استفاده نمی آموزان شما استفاده می دانش

تا در  برانگیزید. آنها را دهند جواب می راهبردهایاد بگیرند که چگونه و چرا  کندآموزان کمک  . بازخوردی ارائه دهید که به دانشکند

افزایش سطح خودکارآمدی  . اند شکل داده خودیادگیری برای  اهبردتعداد زیادی رکنند و تشخیص دهند که  تآملمورد عملکرد خود 

کنند و به خود فرصت دهند تا کارهای دشواری را که فکر می کردند  پایداریمی تواند آنها را تشویق کند که بیشتر  ،آموزان دانش

 ند انجام دهند، انجام دهند.توان نمی
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به دانش آموزان نشان دهید که چگونه عالقه و ارزشی که برای تکالیف قائل هستند، عوامل انگیزشی هستند که 

معنادار در تدریس خود استفاده کنید و ارزش آنها را برای دانش آموزان  تکالیفاز  می توانند بر نتایج یادگیری تأثیر بگذارند.

بخواهید در مورد ارزش و ارتباطی  تر ارتباط با زندگی خارج از مدرسه توضیح دهید. از همتایان با انگیزههم در ری و برای یادگیهم 

توانید با دادن مقداری آزادی به دانش آموزان برای شکل دادن به  کنند صحبت کنند. می های جدید پیدا می که در یادگیری مهارت

را جالب، مرتبط، آسان یا دشوار و مهم می دانند، عالیق فردی را افزایش  تکالیفموضوعات مورد عالقه و توضیح اینکه چرا آنها این 

، به طوری که  کنند دخیل میرد مطالعه در تصمیم گیری در مورد موضوعات مودهید. برخی از معلمان نیز دانش آموزان خود را 

 شناختهبه عنوان یک تیم درگیر می کند مستقیماً مشارکتی که معلم و دانش آموزان را  کاریادگیری در این موضوعات به عنوان یک 

 شود.
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7 . 

ترین بعد تبدیل شدن به یک یادگیرنده  مدیریت هیجانات منفی مهم

 مادام العمر است

 ها و عالیق خود در آینده است. توانایی دنبال کردنهای خود و  ظرفیتآموزان در به کارگیری  منفی اغلب دلیل ناتوانی دانش هیجانات

 

 دهند آنچه مطالعات نشان می

دهند داشته  هایی که بعداً در مورد خود انجام می تواند تأثیرات عمیقی بر یادگیری و موفقیت آنها و انتخاب می ،آموزان دانش هیجانات

در (. احساسات مثبت، مانند لذت بردن از یادگیری، می تواند انگیزه، عالقه و توجه دانش آموزان را افزایش دهد. ۶۸۸۱باشد )کلمن، 

باعث  هیجانات منفی(. ۹۴۶۰توانند ناتوان کننده باشند )پکرون،  خشم، و به خصوص اضطراب، می، احساسات منفی، مانند شرم، مقابل

شوند که توجه دانش آموزان از تکلیف منحرف شود و آنها را به جای مطالبی که باید یاد بگیرند، مشغول افکار و نگرانیهای خود  می

اغلب در محیط های مدرسه تجربه می شود، اضطراب ریاضی است،  که منجر به عملکرد ضعیف می شود. نوعی از اضطراب که کند

که هر چه  دهد نشان می مطالعات. استپردازش اعداد و حل مسائل ریاضی  در بردارندههایی که  احساس تنش و ترس در مورد موقعیت

آموزان  هم دانشآموزان با توانایی باال و  دانشهم . است تر ضعیفاضطراب ریاضی دانش آموزان بیشتر باشد، عملکرد ریاضی آنها 

مسیرهای شغلی بلندپروازانه را  ،که در آینده اغلب به همین دلیل استهای تحصیلی را تجربه کنند، و  اضطراب ممکن است تر ضعیف

 (.۹۴۹۴و مامارال،  کسزو؛ ۹۴۶۸کنند )کری و همکاران،  دنبال نمی

آموزانی که اعتماد به نفس دارند احتماالً از  گذارد. دانش آنها تأثیر می هیجاناتحد زیادی بر  اعتماد به نفس تحصیلی دانش آموزان تا

کنند. برعکس، عدم اعتماد به نفس باعث افزایش اضطراب و شرم ناشی از  یادگیری لذت می برند و به دستاوردهای خود افتخار می

برای مثال، دانش آموزان ممکن است فکر کنند که  -رب همراه هستند شود. اضطراب و شرم معموالً با الگوهای فکری مخ شکست می

کنند. چنین افکاری فضای  دهند یا اینکه همساالنشان آنها را مسخره می والدینشان به عملکرد بد آنها در امتحانات واکنش منفی نشان می

 نهایت بهو در  دارد تأثیر منفی بر عملکرد ،گذارد فضای کمتری برای پردازش تکلیف مورد نظر باقی می ،کند حافظه کاری را اشغال می

درک ارتباط بین  از طریق. کمک به دانش آموزان در شکستن این چرخه مخرب شود منجر میاز دست دادن بیشتر اعتماد به نفس 

 بسیار مهم است.، منفی هیجاناتادگیری نحوه تنظیم الگوهای فکری مخرب و عملکرد تحصیلی و کمک به آنها در ی

 توانند انجام دهند آنچه معلمان می
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، و نسبت به بنای ارتباط را بر اعتماد و احترام قرار دهیدکنید،  برقرارخوبی  رابطهبا دانش آموزان خود 

های مختلف و دروس  آموزان، فرهنگ تواند در بین دانش می هیجانیهای  واکنش کنند حساس باشید. احساساتی که تجربه می

خود را یک امر خصوصی بدانند که نباید با دیگران در میان گذاشته شود.  احساساتممکن است  آموزان دانشمدرسه متفاوت باشد. 

 آشکار کنند. توانند به شما اعتماد کنند، احتمال بیشتری وجود دارد که احساسات خود را اگر احساس کنند که می

کنند آگاه شوند، مخصوصاً اضطراب ناشی از عملکرد در  که تجربه می هیجاناتیآموزان کمک کنید تا از  به دانش

و  مسائل تحصیلی موردو افکار خود در  هیجاناتدر مورد  فرصت دهیدبه دانش آموزان خود  های تحصیلی و ریاضیات. محیط

کنند یا به طور خصوصی در مورد آنها فکر  گفتگوخود  هیجاناتهای کوچک درباره  امتحانات صحبت کنند. از آنها بخواهید در گروه

 های مناسب برای مدیریت هیجانات، آگاهی از آنهاست.  اولین قدم برای یافتن راهکنند. 

چگونه افکار در مورد اینکه با دانش آموزان خود  و رفتار را برای دانش آموزان توضیح دهید. هیجاناترابطه بین افکار، 

تواند توجه و اعتماد به نفس را کاهش دهد و به عملکرد تحصیلی ضعیف  تواند منجر به اضطراب شود و چگونه اضطراب می منفی می

تواند به  پرتی می تمرین در کاهش استرس و حواس ال و نقشهای حافظه فع در مورد محدودیت گفتگو. گفتگو کنید ،بیانجامد

 .را درک کنندخود و نحوه تأثیر آنها بر فرآیندهای شناختی  هیجاناتآموزان کمک کند تا بیشتر رابطه بین  دانش

یک مثال  .کمک کنید از طریق جایگزین کردن افکار مثبت و مفید هیجانات خود را کنترل کننددانش آموزان  به

. از "توانم موفق شوم دانم که می ام و می من در مورد امتحان مضطرب هستم، اما این بار سخت مطالعه کرده"از فکر مثبت این است که 

های  بیابند و آنها را یادداشت کنند. داشتن برنامهخود افکار منفی  جایگزین کردن بادانش آموزان بخواهید که افکار مثبت را برای 

هایی برای  کند تا ببینند که راه آموزان کمک می بخش باشد، زیرا به دانش تواند اطمینان نیز می تکلیفبرای کار بر روی یک روشن 

 مجدد دارند. بندی صورتو در صورت بروز مشکالت،  پیشرفت

احساسات مثبت بر تولید از طریق ارتقای اعتماد به نفس دانش آموزان، کالس درس ایجاد کنید که  ی درفرهنگ

هایی برای یادگیری فراهم  فرصت ،دانش آموزان خود توضیح دهید که اشتباه کردن طبیعی است و اشتباهات برای تمرکز دارد.

ها و  کمک کنید. موقعیت آموزشی تواند به درک آینده منجر شود. به آنها در تعیین اهداف مناسب برای تسلط بر مواد کند و می می

از توانید را  انتخاب کنید که به دانش آموزان کمک کند یادگیری را جالب و ارزشمند ببینند. همچنین میطوری  منابع یادگیری را

در هنگام بروز  بتوانندکه دانش آموزان  حمایتیهای  رویهایجاد تجلیل از پیشرفت، تشویق برخی از عناصر ریسک پذیری، و  طریق

 .ترویج دهیداحساسات مثبت ، از آنها استفاده کنند مسآلهاشتباه یا 

های  توانند از تکنیک می راهبردهایی. چنین به دانش آموزان راهبردهایی برای کنترل احساسات خود آموزش دهید

به کمک زدایی  تنش که وقتی ناراحتند برایآموزانی  خاص برای دانش راهبردهایتا  آگاهی ذهنهای  ، مدیتیشن، و تمرینسازی آرام

 اوت باشد. متف ،نیاز دارند

 منابع پیشنهادی: 

Carey, Devine, Hill, Dowker, McLellan, & Szucs, 2019; Coleman, 1966; Pekrun, 2014; Szucs & Mammarella, 2020.. 



 

 38 

 نتیجه گیری

از طریق فرصت دادن به ،  های خود برای یادگیری مستقل و مادام العمر توانایی پرورشآموزان برای  توانند با کمک به دانش میمعلمان 

از طریق کمک به آنها برای همچنین با مشارکت همساالن و  چهو به تنهایی چه های معنادار و سازنده  آنها برای درگیر شدن در فعالیت

مقابله با  به منظوربر اهمیت کسب دانش علمی در مورد یادگیری هم ما  تفاوت بزرگی ایجاد کنند. -موفق شدن در این تکالیف

های  راهبردهای یادگیری تأکید کردیم. عالوه بر کسب مهارت مستقیمآموزش هم آموزان و  دانشهای  فهمی کجالعات ناقص و اط

کنترل هیجانات منفی و دهند که  پرورشرا نیز خود  هیجانیهای انگیزشی و  باید تواناییآموزان  دانششناختی و فراشناختی الزم، 

 یخودتنظیمدارای های یک یادگیرنده  . تواناییسازد را ممکن میادگیری، حتی در مواجهه با شکست در پیگیری اهداف یآنها  پایداری

نیست. با این وجود، اگر معلمان نقش مهمی را که می توانند در این فرآیند ایفا کنند، درک کنند، به دانش  پرورشبه راحتی قابل 

ند، و راهبردهایی را که می توانند برای پردازش اطالعات و مدیریت انگیزه و آموزان کمک کنند تا خود را به عنوان یادگیرنده بشناس

 خود استفاده کنند، به آنها آموزش دهند، می توان کارهای زیادی انجام داد. هیجانات
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