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 :چکیده

از سنتی به مجازی شده، ظهور بیماری همه گیر کرونا  دانشجویانآموزشی یکی از عواملی که اخیرا منجر به تغییر سبک زندگی  

است. دستیابی دانشجویان به موفقیت در آموزش های مجازی با چالش های متعددی روبروست. یکی از این چالش ها برخورداری از 

گرایی است که در خودتنظیمی بیانگر نوعی یادگیری فعال و مبتنی بر فرایندهای ساخت  مهارت خودتنظیمی در دانشجویان است.

بر مبنای تجارب گذشته خود و ویژگی هایی که بافت محیط یادگیری کنونی وی داراست، اهداف یادگیری اش را تعیین  یادگیرندهآن 

درواقع هرچند امکانات تعاملی اینترنت و گسترش محیط یادگیری در آموزش های می پردازد.  خودسنجی و نظارت برخود و به

تر شدن یادگیری دانشجویان شده است اما تنها دانشجویانی به موفقیت در آموزش های مجازی دست خواهند  مجازی منجر به غنی

یافت که دارای مهارت خودتنظیمی بیشتری باشند و در این میان کرونا فرصتی را برای دانشجویان ایجاد کرده تا بیش از گذشته 

عوامل موثر در شکل گیری  ،و اهمیت برخورداری از آن در آموزش های مجازی ازاینرو در این مقاله به خودتنظیمیخودتنظیم شوند. 

  .ه استپرداخته شدو همچنین نقش تعامالتی مدرسان در آموزش این مهارت  آن

 

 کرونا، آموزش مجازی، خودتنظیمی، دانشجو. واژگان کلیدی:

 

  

www.rabinia.com

Rabinia.com



 
 مقدمه: 

سازمان جهانی بهداشت سبک زندگی را الگوهای مشخص و قابل تعریف رفتار می داند که از تعامل بین ویژگی های شخصی، هرچند 

سبک  اما(. 1395:228اقتصادی حاصل می شود )نوروزی و پت رامی،  -روابط اجتماعی، شرایط محیطی و موقعیت های اجتماعی

روانشناسی، جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی، اقتصاد، در حوزه های مختلف متعددی زندگی از مفاهیمی است که توسط متخصصان 
(، تورشتاین وبلن 1968( در روانشناسی و مارکس وبر)1956آلفرد آدلر)"بازاریابی و علوم سالمت مورد بررسی قرار گرفته است. 

ی در این زمینه بوده اند. سبک زندگی در ( نیز در جامعه شناسی و اقتصاد از پیشگامان نظریه پرداز1978( و جرج زیمل )1899)

و در اشتراک مفهومی با فرهنگ، ساختار، طبقه و گروه مورد بحث قرار گرفته است.  "شیوه زندگی"متون اولیه عمدتا به معنای کلی 

تحلیل های ( 2009( هندریکس و راسل)1378(، گیدنز)2002(، چانی)1997با اینکه بعدها نظریه پردازان متاخری همچون بوردیو)
تخصصی تری درمورد این موضوع ارائه نمودند اما به دلیل گسترگی فضای مفهومی سبک زندگی، حتی در درون هر یک از رشته 

، "رسانه های سبک زندگی"پیدایش مفاهیم جدیدتری همچون ترکی از این مفهوم مشاهده نمی شود. های تخصصی نیز، تعریف مش

سبک زندگی "و  "سیاستگذاری سبک زندگی"، "مدیریت سبک زندگی"، "سبک زندگیپزشکی "، "ورزش های سبک زندگی"
 . "(1396:25و همکاران،  نیز حاکی از تخصصی تر شدن مفهوم سازی ها در مطالعات سبک زندگی است)ذکایی "پایدار

سبک زندگی ایرانیان همواره مورد نقد و بررسی صاحبنظران سیاسی و فرهنگی بوده و با وجود تغییر و تحوالت چشمگیر در این میان 

پدید آمده در سبک زندگی شهروندان ایرانی، به ویژه بعد از انقالب اسالمی، طیف گسترده ای از اندیشمندان بر این باورند که این 

گرگونی های بسیاری است تا ایران بتواند به یک جامعه پیشرفته و توسعه یافته در همه زمینه ها مقوله همچنان نیازمند تغییرات و د
منجر به شتاب بخشیدن به تغییرات در سبک زندگی ایرانیان شده،  اخیرا یکی از عواملی که(. 1396دست یابد)درخشه و صفائیان، 

ی و قرنطینه میلیون ها انسان را تاکنون به دنبال داشته؛ منجر به ایجاد ظهور بیماری همه گیر کرونا است. این بیماری که خانه نشین

برای تمام سطوح  از راه دورکه بارزترین آن ها گسترش آموزش است تغییرات قابل توجهی در نظام آموزشی جامعه ایران شده 
همانطور از یک طرف ای مجازی است. تحصیلی و به ویژه تغییر سبک زندگی آموزشی دانشجویان از آموزش های سنتی به آموزش ه

در هر جامعه ای پیشگام استقبال از تغییرات فرهنگی و به ویژه قشر دانشجویان جوانان ( بیان می کنند 1395که نوروزی و پت رامی )

. این قشر و فرهنگی و الگوهای زندگی دارند و الگوهای زندگی هستند و قابلیت انعطاف پذیری بیشتری در قبال تغییرات اجتماعی

الگوی سایر جوانان باشند. پس الزم است که توجه ویژه ای به  ومی توانند در تغییر یا ثبات سبک زندگی جامعه نقش فعالی داشته 
سبک و الگوهای رفتاری زندگی این قشر جوان داشته باشیم تا بتوانیم اهداف جامعه خود را در آینده بهتر و دقیق تر برنامه ریزی 

با توجه به فناوری های امروزی می توان به جرات گفت که قدرت مافوق تکنولوژی به جایی رسیده که جوامع ف دیگر از طر. کنیم

بشری به صورت آنالین با هم در ارتباط بوده و همین امر باعث شده است تا سبک ها و روش های زندگی جدیدی در سطح دنیا 
(. درواقع شبکه جهانی اینترنت یکی از مهمترین نوآوری هایی است 1394:144درحال چرخش و تغییر باشد )نوابخش، مختارپور، 

که بعضی از نظریه پردازان برای تاکید بر اهمیت آن، تاثیرات این بزرگراه عظیم اطالعاتی را مشابه با تاثیرات اختراع چاپ بر زندگی 

ایجاد الگوهای رفتاری تازه ای در جوامع شده که می توان  (. این نوآوری منجر به1393:102انسانها ذکر کرده اند)فتحی و مختارپور، 

 آنها را در قالب سبک زندگی مورد بررسی قرار داد.  
تاثیر عوامل مختلف بر سبک زندگی پرداخته اند. به عنوان مثال: سن، جنس، درآمد، تحصیالت، طبقه محققان متعددی به بررسی 

(؛ جنس، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، محل تولد )پیراهری و 1395ی و پت رامی، ، به نقل از نوروز1392 اجتماعی )نظری لمر، 

(؛ روابط خویشاوندی، دوستی و خانوادگی )فاضلی، 1393عملکردهای بدن )قاسمی و همکاران،  رضایت از بدن و (؛1392عبیدی، 
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به نقل از درخشه و 1395اسی )عارفی گوروان، ؛ توسعه سی(1392(؛ استفاده از روزنامه، تلویزیون و سینما )ساداتی و کوهی، 1387

به نقل از  2000و مصرف الکل و دخانیات )بالکستر،فراغت، انجام فعالیت های ورزشی  (؛ عادات غذایی، گذران اوقات1396صفائیان، 
مجازی واتس آپ  (؛ استفاده از شبکه های اجتماعی1393(؛ رسانه های نوین تصویری )فتحی و مختارپور، 1393فتحی و مختارپور، 

جدیدترین متغیرهای مورد ( از 1394(؛ برنامه های ماهواره )نوابخش و مختارپور، 1396و تلگرام) عیدی زاده و احمدی بلوطکی، 

ذکر شده، نتایج و یافته های پژوهش ها بررسی در زمینه سبک زندگی است که در پژوهش های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. 
که پدیده سبک زندگی به صورت چشمگیری در همه جوامع مورد توجه بوده است. برخی از پژوهش ها نشان می گویای آن است 

صبغه ای فرهنگی دارد و رابطه معنادار آن با برخی از متغیرهای فرهنگی نیز مشاهده شده است. برخی دیگر  ،دهد که سبک زندگی

خته و تاثیر عوامل اقتصادی بر سبک زندگی را مهم دانسته اند. در میان به بررسی رابطه سبک زندگی با متغیرهای اقتصادی پردا
گی و یا بالعکس اشاره نموده اند. پژوهش های انجام شده درخصوص سبک زندگی، معدودی نیز به تاثیر عوامل اجتماعی بر سبک زند

رداخته باشند؛ مالحظه نشد. از این رو در همچنین پژوهش یا پژوهش هایی که به بررسی تاثیر بحران های اجتماعی مانند کرونا پ

کرونا بر شیوه آموزشی دانشجویان در نظام آموزش عالی گذاشته، یعنی توجه بیش از پیش به  شیوعتاثیری که بررسی به این مقاله 

 پرداخته می شود.  یادگیری و آموزش مجازیپدیده خودتنظیمی در 
 

 آن در نظام آموزش عالی ایران:از گذشته تا به امروز و جایگاه  مجازیآموزش 

از راه دور ریشه در زمان های قدیم داشته و به عقیده بعضی از صاحبنظران به زمان افالطون و شاگردش مجازی یا آموزش آموزش 

سش دیونیسوس می رسد. ولی از آنجایی که شواهد نشان می دهد اولین آموزش از راه دور به شیوه پستی و مبادله مواد آموزشی و پر

 آموزش از راه دور، آموزش مکاتبه ای تلقی  1800میالدی انجام گرفته است. در سال  1728و پاسخ از طریق پست در سالهای 

می شد. آموزش مکاتبه ای که با نامه نگاری توسط مدرسه یا موسسه های واجد شرایط اداره می شد و بین دانشجویان و استادان از 

با تکامل و پیشرفت  1921مورد توجه دانشجویان و دانش آموزان بود. در سال در آن زمان طریق نامه نگاری ارتباط برقرار می کرد؛ 

تلویزیون، مجوز اولین رادیوی دانشگاهی صادر شد که اولین پایه شکل گیری آموزش الکترونیکی محسوب  رسانه هایی چون رادیو و

پخش تلویزیونی با ظهور ماهواره خدمات برنامه ای کابل تغییر یافت و موجب تحول در صنعت آموزش  1980می گردد. در سال 

 1984اسی به صورت آنالین توسط انستیتوی فناوری نیوجرسی در سال اولین دروس دوره کارشن نیز الکترونیک شد. با ظهور اینترنت

 ارائه شد. 

بصری شامل نمایش اسالید و فیلم های  -تاریخچه آموزش مجازی در ایران به زمان بهره گیری از ابزارهای کمک آموزشی سمعی

امر آموزش همگانی از طریق این رسانه در  آموزشی در کالس درس باز می گردد. پس از آن تلویزیون آموزشی ملی ایران  رسما به

شمسی برای نخستین بار نسبت به ارائه آموزش های از راه  1350سراسر کشور پرداخت. در ایران دانشگاه ابوریحان بیرونی در سال 

وزش های سپس داستان گسترش آم(. 1396: 30-35)تقوی قاسم آباد،ی در هشت رشته تحصیلی اقدام کرد دور، به صورت مکاتبه ا

مجازی در فضای آموزش عالی، از تاسیس دانشکده مهندسی فناوری اطالعات دانشگاه امیرکبیر آغاز شد. در دانشگاه مجازی دانشجو 

می تواند بدون شرکت در آزمون ورودی یا کنکور سراسری و تنها براساس توان علمی و مالی، به انتخاب واحد در رشته مورد عالقه 

نشگاه مجازی پرداخته و پس از طی دوره دانش پذیری در صورت کسب حداقل های الزم، به مرحله دانشجوی معرفی شده توسط دا
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سایت اینترنتی و آموزش های مجازی میسر ل در این دوره ها در هر مقطعی توسط رسمی وارد شود و ادامه تحصیل دهد. ادامه تحصی

و فراگیری بین دانشجو و استاد برقرار شده است که نمونه های موفق آن شده و امکان تعامالت الکترونیکی متنی و صوتی گسترده 

فردوسی مشهد، شیراز، را می توان در دانشگاه های مختلف مرتبط مشاهده کرد. دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، 

 (1393:53و همکاران،  عالمه طباطبایی و دانشگاه شیراز در این راه پیشگام هستند)شاهسونی

از نظر سنتی یادگیری یا آموزش در محیط های بسیار رسمی انجام می شود. در این محیط ها هر یک از اجزاء و بخش هایی که آن 

را تشکیل می دهند، نقش های تعریف شده و روشن ارائه می کنند. معلم یا استاد یک مقام علمی یا آکادمیک یا مبداء و ریشه دانش 
در این محیط دانش را پردازش و ارسال می کند. دانشجو یا یادگیرنده، شخصی است که دانش را از معلم یا است و شخصی است که 

آن را در پیشینه یا حافظه خود نگهداری می کند. مطالب آموزشی یا محتوا نیز بخش مهمی از استراتژی های استاد دریافت کرده و 

و انتقال دانش به فرد یادگیرنده دانش را انجام می دهد. این مطالب توسط آموزگار  فردی هستند که استاد یا معلم از طریق آن، ارسال
یا استاد به گونه ای بسته ارائه شده است تا توسط دانشجو یا یادگیرنده تغییر داده نشود. هدف نهایی در این محیط های آموزش 

ش خاص را به دست آورد که با انتقال مستقیم از سوی مدرس رسمی این است که دانش آموز یا گیرنده دانش مجموعه ای از اقالم دان

و از طریق استراتژی های حافظه محور صورت می گیرد. در دهه اخیر، این روش ثابت و رسمی در محیط های آموزشی موجب باز 
. در این استفرایندهای یادگیری یاددهی شده  شدن عرصه به سوی یک روش کمتر رسمی جدید و اجتماعی برای درک و توسعه

نوع جدید یادگیری و آموزش، مدرس یا آموزنده دیگر تنها منبع دانش نیست یا تنها فرد مسئول در فرایند نیست. در این طرح جدید، 

، فرد یادگیرنده ویژگی انفعالی ندارد، یادگیرندگان نقش فعال تری در فرایندهای آموزش دارند و مطالب به کار رفته در این فرایندها

را با برنامه ریزی مدرس ایجاد نشده است. به عالوه افراد جدیدی وارد فرایند شده اند: جوامع یا گروه های مختلفی که فرد منحص
یادگیرنده و مدرس درکنار هم هستند و محتوا و اظهارنظر های اعضای این گروه ها و انجمن ها در هر لحظه به آنها ارائه می شود و 

رایند یاددهی یادگیری می شود که در نهایت یادگیرندگان نقش پیشتاز این فرایند را بازی می کنند. موجب غنی شدن محتوای کل ف

در این فرایند، مسئولیت کمتر بر عهده معلم یا استاد بوده و این محیط یا شبکه اجتماعی آموزش است که نقش مهمی را برعهده 
  .(1392: 53-39حمیدیه، )دارد. 

شکل هدف آموزش مجازی تبدیل آموزش سنتی به که در این میان باید به آن توجه داشت این است که:  مهمییکی از نکات بسیار 

آموزش برای همه کس و "های مدرن است. شعار آموزش مجازیآموزش های تخصصی با شیوه ارائه آموزش مجازی نیست، بلکه 

هایی از طریق سنتی وجود ندارد تا آنها از طریق آموزش مجازی باید دید که امکان ارائه چه چیزبنابراین است.  "برای همه سنین
بعضی از کشورها که مشکل به عنوان مثال . نموداستفاده  باید امکانات در جهت بهبود، نه جایگزین کردن آنهاشوند. به عبارتی از ارائه 

نفر  3-2ه صرفه نخواهد بود برای درسی با کمبود دانشجو دارند، آموزش مجازی را جایگزین آموزش سنتی کرده اند. چون مقرون ب

با اعزام یک استاد پروازی به وجود دارد که در یک منطقه، کالس دایر کنند و استاد بفرستند. اما در ایران مشکل تراکم دانشجو 
رکشورهای دورترین نقطه، امکان تشکیل کالس با ظرفیت کامل هست. پس نباید آموزش مجازی در ایران از روی آموزش مجازی د

 (. 1392)اکبرزاده، هدف ما متفاوت از هدف آنها است . چونشودغربی کپی برداری 

نقش انفعالی وجود دارد و پژوهش های متعددی نیز به آن اشاره کرده اند؛ ما مهمترین چالشی که در سیستم آموزش سنتی 

شامل امکانات تعاملی اینترنت )دانشجویان و بنابراین کاهش انگیزه آنها برای حضور در کالس درس است. در این میان با استفاده از 
فناوری هایی نظیر بالگ )وب الگ(، مبالگ )بالگ سیار(، پدکست، ودکست)پدکست ویدئویی(، آر اس اس، ویکی و اجتماعات شبکه 

ترکیب فناوریهای فعال دانش پا به عرصه می گذارند. درواقع  ای آموزش الکترونیک، فراگیران به صورت تولید کنندگانمحیط ه در( ای

www.rabinia.com

Rabinia.com



 
که به صورت خالقانه نموده متنی، صوتی و ویدئویی با تسهیل ارتباطات اجتماعی، شیوه ای نوین در آموزش مجازی دانشگاهی ایجاد 

اما آیا همه (. 1387:32خزاعی،  و ی های علمی اجتماعی برمی انگیزاند)فتوحی قزوینیدانشجویان را در تولید دانش و همکار
دانشجویان با استفاده از این امکانات به عنوان یادگیرندگانی فعال در کالس های مجازی حضور دارند؟ آیا همه دانشجویانی که حضور 

که پاسخ به سواالت مطرح شده در برخورداری دانشجویان از  دارند درحال یادگیری از آموزش های مجازی هستند؟ به نظر می رسد

ازاینرو در بخش بعدی به خودتنظیمی و اهمیت برخورداری از آن در آموزش های مجازی پرداخته  مهارت خودتنظیمی نهفته است.
  می شود.

 
 

 آموزش مجازی: دربرخورداری دانشجویان از مهارت خودتنظیمی  ضرورت

اصلی آموزش عالی به تدریج از آشناسازی دانشجویان با یک حوزه خاص به پرورش یادگیرندگان بازخوردی و در دهه اخیر هدف 

مستقل تغییر یافته است. به ویژه یادگیری در فضای مجازی نیازمند یادگیرندگانی است که راهبردهای یادگیری خود را تنظیم و 
یادگیرنده در نظام آموزش از دور باید توانایی های ویژه ای داشته باشد. ع (. درواق1397 و همکاران، کنترل کنند )بخشی پریخانی

چنین فردی باید بتواند به عنوان یک جستجوگر و اطالع یاب فعال، به بررسی مطالب پرداخته و با آگاهی الزم، اطالعات مربوط به 

دور، از جمله راهکارهای موثر جهت دستیابی به  به خصوص در آموزش از راه "خودتنظیمی"مساله خود را کسب کند. لذا توجه به 
نقش مهارتهای خودتنظیمی در نتیجه کاهش حضور معلم و استقالل هرچه  است وعمیق تر یادگیرنده  موفقیت بیشتر و یادگیری

ش شده وب درواقع محیط پاالی (.1390نمود می یابد)موسی رمضانی، در آموزش ها مجازی بیشتر فراگیران به بارزترین شکل ممکن

به دانشجویان اجازه می دهد تا انتخاب کنند که آیا مشارکت فعالی در بحث ها داشته باشند و یا تنها در پس زمینه به عنوان یک 

در نتیجه آنها می توانند محتوا، زمان، بازخورد  نشجویان را در کنترل قرار می دهد؛شاهد حضور داشته باشند. یادگیری از راه دور دا
این ویژگی ها تعهدات دانشجویان را درقبال امر یادگیری با  مختلف بازنمایی دانش را برگزینند.عظیمی از نحوه های  و مجموعه

 (.1392:103مالکیت آن تسهیل می کند)اکبرزاده، 
چگونه از نظریه یادگیری خودتنظیمی را پینتریچ و دی گروت مطرح کردند. این نظریه براین اساس استوار است که دانش آموزان  

نظر فراشناختی، انگیزشی و رفتاری، یادگیری را در خود سامان می بخشند. به اعتقاد آنها یادگیرندگان خودتنظیم دارای ویژگی هایی 

از جمله خودارزشیابی، خودساماندهی، تنظیم گری، طراحی اهداف آموزشی، جستجوگری اطالعات، خودکنترلی و بازنگری اعمال 

در الگوی پینتریج سه مقوله عمده راهبردهای یادگیری وجود دارد که  (.1390:46یری هستند)موسی رمضانی، خود در فرایند یادگ

عبارتند از: راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و راهبردهای مدیریت منابع. راهبردهای شناختی به راهبردهایی که فراگیران 

مطلب از آنها استفاده می کنند، اشاره دارد که هم برای تکالیف ساده و هم تکالیف  برای یادگیری، به خاطر سپاری، یادآوری و درک

پیچیده که به درک و فهم نیاز دارد، کاربرد دارد. راهبردهای فراشناختی کسب آگاهی و شناخت از نقاط قوت و ضعف فعالیت شناختی 

جزء راهبردهای نظارتی به حساب می آید. چراکه در نظارت خود است که فرد را در جریان فعالیت های شناختی راهنمایی نموده و 

بر راهبردهای شناختی و هدایت آنها مورد استفاده قرار می گیرد. مدیریت منابع بیانگر آن است که یادگیرنده به طور بهینه از زمان 

مان، نحوه تالش، انتخاب محیط مطالعه اختصاص داده شده برای مطالعه استفاده نموده و از آن برای کنترل و اداره محیط، مدیریت ز

و کمک از افراد دیگر )معلمان و همساالن( منابع و ... استفاده کند. درواقع یادگیرنده با مدیریت زمان می تواند برزندگی خود کنترل 
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ببیند)بادله و همکاران،  ودداشته و از تاثیر عوامل محیطی بر دقت خود هنگام مطالعه آگاه شده و توانایی اصالح و تغییر آن را در خ

1397:130 .) 

خودتنظیمی فرایندی فعال و سازنده است که برطبق آن ( بیان می کنند که 1398:513طهماسب زاده شیخالر و صادق پور) 

یادگیرنده یک سری از اهداف را برای یادگیری خود در نظر می گیرد و سپس تالش می کند تا این اهداف را کنترل و تنظیم کند و 

 ارائه شده استتعاریف مختلفی از خودتنظیمی در نظریه های گوناگون تاکنون شناخت و انگیزش و رفتارش را هدایت کند. اگرچه 

اما به طورکلی خودتنظیمی به عنوان شایستگی در کنترل و تنظیم کردن یادگیری اشخاص با استفاده از راهبردهای شناختی و 

فهوم یادگیری مبتنی بر خودتنظیمی بیانگر آن است که چگونه یادگیرندگان به مدیریت مهمچنین  .فراشناختی تعریف شده است

فرایندهای یادگیری خود می پردازند. به خصوص اینکه آنها چگونه به نظارت، تنظیم و ارزیابی یادگیری هایشان پرداخته و به طراحی 

(. 2015، 1به افزایش احتمال دستیابی به اهداف می شود)زیمرمنفعالیت های یادگیری و فرایندهای رفتاری ای می پردازند که منجر 

رشد مهارتهای یادگیری خودتنظیم به فراگیران کمک می کند که راه حل های مناسبی را درمواجه با چالش ها و موانعی که با آنها 

( در اثر معروف خود، خودتنظیمی 2001 به نقل از فیشر، کینگ و تاگ، 1975نولز )(. 2015، 2مواجه می شوند، بیابند)برادبنت و پون

را فرایندی می داند که دانش آموزان با یا بدون کمک دیگران به تشخیص نیازها، تنظیم اهداف، شناسایی منابع مادی وانسانی برای 

ل را به دست یادگیری، انتخاب و اجرای راهبردهای مناسب یادگیری و ارزشیابی پیامدهای یادگیری خویش می پردازند و ابتکار عم

می گیرند. افزون بر این، این یادگیرندگان با اطمینان از اینکه به خوبی از عهده وظایف یادگیری برمی آیند و اینکه می دانند چگونه 

بر آن فائق شوند با تکالیف یادگیری روبه رو می شوند چراکه می دانند با توجه به ماهیت فعال بودن یادگیری باید بخشی از مسئولیت 

 آن را بپذیرند. آنها در یادگیری فعالند و می دانند که چه وقت می فهمند و شاید مهمتر از آن، می دانند که چه وقت نمی فهمند

بیان می کند که خودتنظیمی فرایند فعال نگه داشتن افکار، در این راستا نیز ( 2000زیمرمن )(. 1395:104)صاحبی و تجری، 

ابی به اهداف است. از نظر وی مهمترین جنبه خودتنظیمی در یادگیری، مشارکت فعال یادگیرنده در رفتارها و هیجان ها برای دستی

فرایند یادگیری است که می توان آن را یادگیری خودراهبر هم نامید که در آن فرد ابتکار عمل و مسئولیت آنچه را که در طول 

 (.1395:103گو است)صاحبی و تجری، یادگیری رخ می دهد، برعهده می گیرد و درقبال آن نیز پاسخ

 

 پشتیبانی و آموزش مهارت خودتنظیمی به دانشجویان در محیط آموزش مجازی:

ی را طراحی کرده و جهت نظارت فراگیر بر فرایند یادگیری به این معنا است که یادگیرنده خود می تواند تجارب یادگیراز آنجایی که 

این موضوع شامل ابعاد مختلف فرایندهای آموزشی از جمله انتخاب محتوای یادگیری، فضا و راهبردهای یادگیری،  دهی نماید؛ بنابراین

می شود. نیز روش ها و زمان سنجش یادگیری و انتخاب منابع یادگیری مانند جوامع برخط و شبکه ها، ابزارهای وب و محتوا 

فراگیر قرار گیرد و  "جایگاه اعتبار"یند آموزشی باعث می شود که وی دربر فرا معتقد است که تقویت کنترل یادگیرنده(2002کرشنر)

                                                 
1 Zimmerman 
2 Broadbent & Poon   
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( نشان داد که رابطه 2012با داشتن احساس کنترل بیشتر بر تجربه یادگیری اش، رضایت بیشتری از آن کسب کند. تحقیق باچم)

اساس وی استدالل می کند که پشتیبانی از معناداری بین کنترل ادراک شده ،حس مالکیت و محیط یادگیری وجود دارد. براین 

کنترل فراگیر، این فرصت را به وی می دهد تا به منظور تاثیرگذاری بر نتایج یادگیری، به انتخاب فعالیت یادگیری  پرداخته و معنای 

 (1397: 171-168)حق شناس، شخصی به تجربه یادگیری دهد

فراگیر در محیط های یادگیری شخصی را به نمایش می گذارد. این الگو  ( الگویی پیشنهادی برای پشتیبانی از کنترل1شکل )

(کنترل فراگیر 1987( طراحی شده است. طبق نظرگریسون و بینتون )1987براساس مدل ابعاد کنترل یادگیرنده گریسون و بینتون )

نها از طریق ایجاد یک موازنه پویا بین استقالل بر فرایند یادگیری صرفا با حمایت از استقالل آن ها به دست نمی آید. بلکه این امر ت

)آزادی فراگیر در انتخاب محتوا، روش، زمان و مکان یادگیری(؛ توانمندی) توانمندی های شناختی و شایستگی ها( و پشتیبانی )برای 

ز دارد( به واسطه ارتباط بین مثال منابع یادگیری که یادگیرنده به منظور انجام فرایند یادگیری و حفظ کنترل فرایند یادگیری نیا

مربیان و فراگیران حاصل می شود. جهت تقویت و حمایت از نقش های فعال و سازنده فراگیران در محیط های یادگیری شخصی، 

( سه مولفه توانمندی)قدرت(، پشتیبانی و استقالل، به ترتیب در قالب اصطالحات تولید کننده دانش، اجتماعی گر و 1در شکل )

گیر، ارائه شده است. الگوی کنترل فراگیر بر این فرض استوار است که یادگیرندگان به منظور مدیریت فرایند یادگیری، تولید تصمیم 

کننده دانش هستند که برای دستیابی به کنترل باید توانایی های شناختی مربوطه را کسب کنند. عامل اجتماعی گر هستند که برای 

مهارت های مورد نیاز برای یافتن پشتیبانی بپردازند و افرادی تصمیم گیر محسوب می شوند که برای حفظ کنترل باید به فراگیری 

تمرین کنترل باید به تالش های شخصی برای مدیریت فناوری های وب با هدف غنی ساختن تجارب یادگیری شان ادامه دهند. این 

طریق تشویق و حمایت از فعالیت هایی برای هم آفرینی دانش، طراحی  الگو همچنین به تبیین نحوه ایجاد تعادل بین این نقش ها از

راهبردهای مدیریت دانش شخصی و شبکه های یادگیری شخصی می پردازد. به عالوه این الگو با درنظرگرفتن محیط های یادگیری 

ی بر محیط های یادگیری شخصی تاکید شخصی به عنوان برونداد فرایند یادگیری، نه درونداد، بر ماهیت ساختارگرایی یادگیری مبتن

 می کند. 

 

                                           استقالل پشتیبانی            
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 قدرت
 

، نقل از حق شناس ( الگوی پیشنهادی نظارت فراگیر بر فرایند یادگیری در محیط های یادگیری شخصی مبتنی بر وب )به1شکل )

70:1397 )  

 

( که تحت تاثیر عوامل 2019:2، 3و همکاران )اودینوکایارشد خودتنظیمی دانشجویان در آموزش عالی یک مساله چندوجهی است 

دریافتند که سه عامل کیفیت خدمات، نگرش  و کیفیت دروس در ( 2019) 4لبلبیسی و یوسپآبه عنوان مثال گوناگونی قرار دارد. 

( نیز بیان می کند که تغییراتی جزئی ارتباطی در رفتار 2018) 5زمینه رشد خودتنظیمی در دروس آنالین، تاثیرگذارهستند. اتکین

مدرس مثل تغییر تن صدا یا سرعت گفتار، می تواند در میزان خودتنظیمی فراگیران و مساعدتر شدن محیط یادگیری تاثیرگذار 

یفیت خدمات و رضایت ت اطالعات، ک(  نیز دریافت که عوامل موثر در این زمینه عبارتند از کیفیت سیستم، کیفی2016) 6 ژائوباشد. 

( معتقدند که سه مهارت خودتنظیمی فراگیران در محیط آنالین عبارتند از: 2016، ژائوبه نقل از   2007)7همکاران کاربر. شارما و

.  دو مهارت مدیریت محیط و جستجوی کمک 10و جستجوی کمک 9، مدیریت محیط و زمان8انگیزه به تناسب هدف و خودکارآمدی

محیط یادگیری بستگی دارند. یک محیط یادگیری تعاملی موفق یا نیرومند نیز می تواند منجر به مدیریت محیط در راستای  به

( در مورد چگونگی حضور خودتنظیمی و عوامل موثر 2( مدلی را درقالب شکل )2011)11ونگ و چیو جستجوی کمک، منجر شود.

 د. بر آن در محیط یادگیری آنالین ارائه داده ان
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 (2011:20خودتنظیمی و عوامل موثر بر آن در محیط یادگیری آنالین )ونگ و چیو، (: 2شکل)

 

 
 

، کیفیت اطالعات، نظامبراساس این مدل، رضایت یادگیرنده که منجر به خودتنظیمی  در محیط آنالین می شود متاثر از کیفیت 

: قابلیت کاربرد، دسترس پذیری، اعتمادپذیری، انعطاف پذیری و 13نظاممنظور از کیفیت است.  12کیفیت خدمات و کیفیت ارتباطات

متمرکز بر محتوای یادگیری است. که باید شخصی سازی شده، مرتبط، کافی،  14یت اطالعاتقابلیت تطبیق و سازگاری است. کیف
 شاره به هدایت و حمایت از یادگیرنده ها دارد که توسط مربی یا مربیان ارائه انیز  15قابل درک و به روز باشد. کیفیت خدمات

 می شود.  

خودتنظیمی یک مهارت اکتسابی است و زمانی که یادگیرندگان با راهبردهای آموزشی خودتنظیم کننده آموزش ببینند؛ به این 

مهارت دست خواهند یافت. )مثال برای یادگیرندگانی که در این مهارت ضعف دارند باید منابع اختیاری اضافه ای در نظرگرفته شود 

آنها را به استفاده از راهبردهای جستجوی اطالعات، تحریک کند. درواقع همه یادگیرنده هایی که مثل تصاویر ،جداول یا انیمیشن 

ها در محیط یادگیری آنالین، سعی می کنند که خودتنظیم باشند و از اینرو باید محیط یادگیری به گونه ای باشد که نیازهای 

مدرسان آنالین نسبت به بنابراین به نظر می رسد که  (. 2016، 16)دلن و لی اومتفاوت آنها در راستای خودتنظیمی را پوشش دهد

مدرسان سنتی، با چالش های پداگوژیکی و تکنولوژیکی بیشتری مواجه هستند و باید مواد آموزشی را به خوبی  با توجه به ویژگی 

لی، شن در این زمینه یز تدارک ببینند. های مخاطبان خود تهیه کرده و منابع حمایتی یا پشتیبانی های الزم برای آموزش آنها را ن

( دروس آنالینی را طراحی کردند که حامی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بود. آنها تاثیر این دروس را بر فعالیت 2010) 17یو تسا

مورد افزایش  . به نحوی که قبل از تدریس، مدرسان به یادگیرنده ها توصیه هایی دریادگیرنده ها در محیط آنالین بررسی کردند

مهارت های خودتنظیمی آنها داشتند. در پایان ترم تحصیلی، نتایج نشان داد که یادگیرنده ها توسط رفتارهایی مبتنی بر خودتنظیمی، 
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میزان مشارکت باالیی در دروس آنالین داشته اند. این پژوهش به روشنی بیانگر آن است که به فراگیران دروس آنالین باید مهارتهای 

 تنظیمی آموزش داده شود تا بتوانند از محیط یادگیری آنالین به خوبی استفاده کنند.خود

 

 نتیجه گیری: 

یکی از عواملی که اخیرا منجر به تغییر در سبک زندگی دانشجویان شده، ظهور بیماری همه گیر کرونا است. درواقع این بیماری که 

به دنبال داشته؛ منجر به ایجاد تغییرات قابل توجهی در نظام آموزشی جامعه ایران خانه نشینی و قرنطینه میلیون ها انسان را تاکنون 

شده است که بارزترین آن ها گسترش آموزش از راه دور برای تمام سطوح تحصیلی و به ویژه تغییر سبک زندگی آموزشی دانشجویان 

جازی تبدیل آموزش سنتی به شکل آموزش مجازی از آموزش های سنتی به آموزش های مجازی است. از آنجایی که هدف آموزش م

نیست، بلکه ارائه آموزش های تخصصی با شیوه های مدرن است؛ بنابراین باید دید که امکان ارائه چه چیزهایی از طریق سنتی وجود 

نها باید استفاده نمود. ندارد تا آنها از طریق آموزش مجازی ارائه شوند. به عبارتی از امکانات در جهت بهبود، نه جایگزین کردن آ

مهمترین چالشی که در سیستم آموزش سنتی ما وجود دارد و پژوهش های متعددی نیز به آن اشاره کرده اند؛ نقش انفعالی 

دانشجویان و بنابراین کاهش انگیزه آنها برای حضور در کالس درس است. در این میان با استفاده از امکانات تعاملی اینترنت )شامل 

هایی نظیر بالگ )وب الگ(، مبالگ )بالگ سیار(، پدکست، ودکست)پدکست ویدئویی(، آر اس اس، ویکی و اجتماعات شبکه  فناوری

ای( در محیط های آموزش الکترونیک، دانشجویان به صورت تولید کنندگان فعال دانش پا به عرصه می گذارند. درواقع ترکیب 

رتباطات اجتماعی، شیوه ای نوین در آموزش مجازی دانشگاهی ایجاد نموده که به فناوریهای متنی، صوتی و ویدئویی با تسهیل ا

(. 1387:32)فتوحی قزوینی و خزاعی،  صورت خالقانه دانشجویان را در تولید دانش و همکاری های علمی اجتماعی برمی انگیزاند

عال در کالس های مجازی حضور دارند؟ آیا همه دانشجویانی اما آیا همه دانشجویان با استفاده از این امکانات به عنوان یادگیرندگانی ف

که حضور دارند درحال یادگیری از آموزش های مجازی هستند؟ به نظر می رسد که پاسخ به سواالت مطرح شده در برخورداری 

آن در آموزش های مجازی دانشجویان از مهارت خودتنظیمی نهفته است. ازاینرو در این مقاله به خودتنظیمی و اهمیت برخورداری از 

یادگیرندگان آموزش از راه دور در مقایسه با یادگیرندگان سنتی نیازمند سطوح درواقع  و عوامل موثر در شکل گیری آن پرداخته شد.

در این راستا بسیاری از پژوهشگران معتقدند که  (.1392:113باالتری از خودمحوری جهت نیل به موفقیت هستند)دولی و همکاران، 

،  ژائو ؛1397)بخشی پریخانی، حامدی نسب و پورشافعی، در آموزش مجازی رابطه وجود دارد خودتنظیمی فراگیران و موفقیت بین 

خودتنظیمی بیانگر نوعی یادگیری فعال و مبتنی بر فرایندهای ساخت  (.2019آلبلبیسی و یوسپ ،؛ 2016دلن و لی او ،  ؛ 2016

نای تجارب گذشته خود و ویژگی هایی که بافت محیط یادگیری کنونی وی داراست، اهداف گرایی است که در آن فراگیر بر مب

یادگیرنده از رویکرد حل مساله برای مشکالت خود همچنین براساس خودتنظیمی،  .(2016، 18 یادگیری اش را تعیین می کند)ژائو

طبق نظرگریسون (. 1392:59کمک می گیرد، دارای استقالل است و خودسنجی و نظارت برخود را انجام می دهد)حقیقی و همکاران، 

ین امر تنها از طریق (کنترل فراگیر بر فرایند یادگیری صرفا با حمایت از استقالل آن ها به دست نمی آید. بلکه ا1987و بینتون )

ایجاد یک موازنه پویا بین استقالل )آزادی فراگیر در انتخاب محتوا، روش، زمان و مکان یادگیری(؛ توانمندی) توانمندی های شناختی 
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گیری و شایستگی ها( و پشتیبانی )برای مثال منابع یادگیری که یادگیرنده به منظور انجام فرایند یادگیری و حفظ کنترل فرایند یاد

خودتنظیمی یک مهارت اکتسابی است و زمانی که یادگیرندگان نیاز دارد( به واسطه ارتباط بین مربیان و فراگیران حاصل می شود. 

با راهبردهای آموزشی خودتنظیم کننده آموزش ببینند؛ به این مهارت دست خواهند یافت. )مثال برای یادگیرندگانی که در این 

نابع اختیاری اضافه ای در نظرگرفته شود مثل تصاویر ،جداول یا انیمیشن هایی که آنها را به استفاده از مهارت ضعف دارند باید م

راهبردهای جستجوی اطالعات، تحریک کند(. درواقع همه یادگیرنده ها در محیط یادگیری آنالین، سعی می کنند که خودتنظیم 

)دلن و لی  د که نیازهای متفاوت آنها در راستای خودتنظیمی را پوشش دهدباشند و از اینرو باید محیط یادگیری به گونه ای باش

به نظر می رسد که مدرسان آنالین نسبت به مدرسان سنتی، با چالش های پداگوژیکی و تکنولوژیکی بیشتری (. ازاینرو 2016، 19او

تهیه کرده و منابع حمایتی یا پشتیبانی های با توجه به ویژگی های مخاطبان خود  د و باید مواد آموزشی را به خوبیمواجه هستن

( نیز به این نتیجه دست یافتند که در طراحی مدل 1385جعفری و سعیدیان ) برای آموزش آنها را نیز تدارک ببینند. تعامالتی الزم

-نقش برخورداری دانشجویان از مهارت های خودتنظیمی و تعامالت استاد آنهادر تمام عامل موثر است که  5نشگاه مجازی دا

 . مورد تاکید قرار دارددانشجویی 

ود رشد دهند. خدرمجموع شیوع ویروس کرونا فرصتی را برای دانشجویان ایجاد کرده تا بیش از گذشته مهارت خودتنظیمی را در  

این در امل موثر ان نقش زیادی در آموزش های مجازی دانشجویان دارند و عوباتوجه به اکتسابی بودن این مهارت، بنابراین مدرس

از دیدگاه که وضوع بپردازند به بررسی میدانی این م اول اینکهزمینه را باید در نظر گیرند. از اینرو به پژوهشگران پیشنهاد می شود تا 

ازی دوران د خودتنظیمی دانشجویان در آموزش های مجرشچه موانعی در زمینه  در دانشگاه های مختلف، مدرسان و دانشجویان

ز آموزش های طی پژوهش هایی به بررسی تفاوت میزان خودتنظیمی دانشجویان قبل و بعد ا دوم اینکه،کرونا وجود داشته است؟ 

 پرداخته شود. در دانشگاه های مختلف مجازی در دوران کرونا 
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Abstract: 

One of the factors that recently leads to changes in educational lifestyle of students from traditiona l 
to E-learning one is the advent of Coronavirus. Students achievement in E-learning is faced with 
several challenges. One of these challenges is possession of self-regulation skill in student. Self-
regulation is an active learning based on constructivism process. In this kind of learning the student 
set his learning goals based on his previous experience and the current characteristics of his 
learning environment. Also, he has self-assessment and self-supervision. In fact, however the 
interactive facility of the internet and the expansion of learning environment in E-learning leads 
to students deep learning, but, only the student can succeed in that have more self-regulation skill. 
So, Coronavirus create an opportunity for students to be more self-regulate from the past. Then, in 
this paper self-regulation and the importance of its existence in E-learning, effective factors in its 
formation and the interactive role of university professors in teaching self-regulation will be 
discussed.  
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