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هـای کلـی و       ه تئوری خود تنظیمی به منظور توجه به جنبه        یبیش از دو دهه از ارا     
های هـدایت افـراد و کنتـرل        در این تئوری تمرکز بر راه     . گذرد  جدید رفتار انسان می   

این تئوری چـارچوبی پویـا و   . باشد  رسیدن به اهداف میبرایها و عواطف  فعالیت
های رفتار در پاسخ بـه اتفاقـات برانگیزنـده و محـرک             برای درک پیچیدگی  دینامیک  

  . )1(کند  فراهم میزای حاصل از بیماری  ات استرسمانند تجربی روانی
  

  :زمینه تئوری تعاریف و
بررسی وسیعی در مورد تئوری خود تنظیمـی انجـام داد و آن را        ) 1993 (1کارولی

سازد در طـول زمـان بـه           که فرد را قادر می     فرآیندهای داخلی یا اجرایی تعریف کرد     
طوری که به نحوی در مسیر تغییر پـیش         ه  های هدفدار هدایت شود، ب     طرف فعالیت 

تعدیل افکار، رفتار یا توجه از طریق اسـتفاده ارادی   و تطبیق مکانیسم تنظیم در. رود
ـ  هـای حمایـت  های خاص و مهارت   خودی مکانیسم ه  ب یا خود  کـار گرفتـه   ه کننـده ب

  . شود می
توان گفت فرآیندهای خود تنظیمی، زمانی که فعالیت معمول و عادی             در واقع می  

مسیر هدف طور دیگری دنبـال شـود، آغـاز           که   به مانعی برخورد کند و یا الزم باشد       
در ایـن زمـان اسـت کـه خـود           .  مثالً هنگام بروز یک مبارزه و یا شکسـت         .گردد  می

فتار در طول یک مسیر خـاص بـرای رسـیدن     هدایت ربرایتنظیمی به منظور تالش     
 هیچ عامـل خاصـی      ،در فرآیند خود تنظیمی   . شود  کار گرفته می  ه   مشخص ب  یبه هدف 

توانـد    توانایی خود تنظیمی مـی    . شود  مسئول موفقیت یا شکست برنامه محسوب نمی      
-خود تنظیمـی را تـالش     ) 2000 (2زیمرمن.مزایایی در زندگی روانی فرد داشته باشد      

 بـرای داند که باعث هدایت افکار، احساسات و اعمـال         و سیستماتیکی می   های منظم 

                                                 
١-Karoly  
٢ -Zimmerman 
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 کاربرد آن اهمیـت زیـادی در        ،شود و از این جهت      رسیدن به اهداف و امیال فرد می      
  . های آموزشی و روانشناسی کسب کرده است زمینه

تحقیق در زمینه خود کنترلی ابتدا در مـوارد درمـانی شـروع شـد، ولـی بعـد بـه                     
  .ی آموزشی، بهداشتی، ورزشی و شغلی نیز گسترش یافتها حیطه

های مختلف مورد بررسی قرار گرفته، ولی تاکنون توافقی بر          این تئوری از دیدگاه   
ین عقیده است کـه بشـر دارای        ندورا بر ا  اب. های خاص آن صورت نگرفته است       جنبه
 بررسی قـرار    توان آن را از سه بعد مورد        طور کلی می  ه  های خاصی است که ب    ییتوانا
 : داد

 1 تقلید و الگوسازی-1

 2 خود انعکاسی-2

 3 تنظیم رفتار خود-3

بـرای آن   وی خـود تنظیمـی را جـزو سـوم از توانـایی بشـر محسـوب نمـوده و        
  : عملکردهایی مشخص کرده است

  4 تنظیم اهداف-1

  5  مشاهده و نظارت بر خود-2

  6 ارزشیابی و قضاوت در مورد عملکرد-3

 7نشی خود واک-4

                                                 
١ - Imitating & Modeling 
٢ - self- reflect 
٣ - Regulate own behavior 
٤ -  Goal Setting 
٥ -  Self observation and monitoring 
٦ - Performance Judgment and evaluation  
٧ - Self reaction 
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کند که خود تنظیمی در واقع یک مکانیسم کنترل داخلـی اسـت               ندورا عنوان می  اب
ـ      کند چه رفتاری انجام شود و اجازه می         که تعیین می   هـای  تـدریج کنتـرل   ه  دهد کـه ب

بـه طـرف     مـاً یبه این ترتیب افـراد دا     . فتار شود های خارجی ر  داخلی جانشین کنترل  
هـای خـود را بـا هـدف و            و سپس موفقیت   روند  فرآیند تعیین اهداف برای خود می     

توانـد    کنند و در این حال است که استاندارهای شخص می           استاندارد خود مقایسه می   
تر یا تغییر رفتار به منظور رسیدن به یـک هـدف یـا اسـتاندارد                  او را برای کار سخت    
های خود تنظیمی با تعدیل تأثیرات خارجی، اساسی را           سیستم. مشخص تحریک کند  

دهند که بر افکـار، احساسـات،    کنند و به افراد اجازه می مند فراهم میهدفی عمل   برا
  . ها و اعمال خود کنترل داشته باشند انگیزه

رسـد کـه      نظر می ه  ب. تئوری انگیزش در مطالعات خود تنظیمی جای خاصی دارد        
  : ثر باشد ؤ م1سه عامل در تعیین درجه خودانگیزشی

اگر شخص احساس   . ل شدن به رفتارهای مشخص    ی  برای نا   2خودکارآمدی: اول  
   ؛کند تر کار می اشد، احتماالً سختب کند که قادر به رسیدن به هدف خاص می

فـرد از   .  فاکتور اساسی دوم بـرای خودانگیزشـی بـازخورد اسـت           3بازخورد: دوم
کند، تالش خود را در جهت هدف هدایت، کنترل و            طریق بازخوردی که دریافت می    

 دریافت بازخورد مثبت در موفقیت کار تأثیر بهتری خواهـد           ،عالوهه  ب. دنک میعدیل  ت
  ؛ارآمدی را نیز بهبود خواهد بخشیدداشت و خودک

 مـدت در      در ایـن مـورد اهـداف کوتـاه         . 4بینی زمان رسیدن به هدف      پیش: سوم  
  .ثرتر از اهداف درازمدت هستندؤش مایجاد انگیز

                                                 
١ - Self motivation 
٢ - Self efficacy 
٣ - Feed back   
٤ - Anticipated time goal attainment 
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 در خودانگیزشـی و تنظـیم رفتـار دخالـت           استانداردهای اجتماعی و اخالقی نیـز     
  ).4(نمایند  می

 کـه در   و همکارانش است  1سکیودیدگاه دیگر در تحلیل این تئوری، دیدگاه کاکو       
  : نظر آنان نیز این تئوری دارای چهار جنبه است 

 مشخص کردن   برایاصولی  در واقع پیدا کردن     تعیین اهداف   :  تعیین اهداف  -الف
 تا در صورت وجود اخـتالف       .آل است   وجود و وضع ایده   میزان اختالف بین وضع م    

اهداف از طریق اثـر برانگیـزه، یـادگیری،         . ها داشته باشند  سعی در کاهش این تفاوت    
البته فرد باید تعهـد و      . دهند  خودکارآمدی و خودارزیابی، خود تنظیمی را افزایش می       

  .الزامی در رسیدن به هدف داشته باشد
 خواهنـد    می  که  رسیدن به آنچه   برایارند که تالش الزم را      د  اهداف افراد را وا می    

همچنین به افـراد کمـک      . کنند  آن پافشاری     مصروف داشته و در طول زمان نیز بر        را
ها، پیشـرفت را       مشی  کارگیری مناسب خط  ه  کند با تمرکز بر وظایف، انتخاب و ب         می

  . پایش کنند
  :  عبارتند از اهداف باید دارای خصوصیاتی باشند که اهم آنها

اهدافی کـه اسـتانداردهای عملکـرد خاصـی را مشـخص             : 2 اختصاصی بودن  -1
احتماالً بیشتر باعث خود تنظیمـی      نسبت به اهدافی که عمومی و کلی هستند،         کنند  می

  .ها خواهند شد و فعال شدن خود ارزیابی
ای دهند، چون مقدار تالش مورد نیاز بـر     اهداف اختصاصی عملکرد را افزایش می     

همچنین زمینـه   . شوند  کنند و باعث افزایش خودکارآمدی می       موفقیت را مشخص می   
 بـا تحقـق     تر کرده و از ابهام و سـردرگمی جلـوگیری کـرده و              خودارزیابی را روشن  

  ؛شوند  میفرد درونی  باعث تقویتاهداف

                                                 
١ - Kocovski&et al 
٢ - Specificity 
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گیرد  تر صورت می  سریعنزدیک چون حصول به اهداف : 1 بودن هدف نزدیک -2
یبابی هستند، در نتیجه ایجاد انگیزه بیشتری کرده و خود تنظیمی نسبت به             و قابل دست  

  ؛گیرد هداف دراز مدت بهتر صورت میا
اهـدافی کـه از نظـر درجـه مشـکل بـودن، متوسـط هسـتند،                   : 2 مشکل بودن  -3

نگیزش و عملکرد خود تنظیمی دارند زیرا اهدافی که سـاده           بیشترین اثر را در ایجاد ا     
ده نیستند و اهدافی هم که مشکل به نظـر برسـند و رسـیدن بـه آنهـا                    برانگیزن هستند

 معمـوالً  کنند، لذا اهـداف متوسـط       غیرممکن جلوه کند، تالش را در افراد ایجاد نمی        
  ).3(بیشترین اثر را دارند 

هنگامی که هدف تعیـین شـد، بـه علـت توجـه بـه اشـارات و                  : 3 خودپایشی -ب
دآگاهی بیشتر، داشتن توانایی خـود پایشـی        های داخلی و خارجی از طریق خو        نشانه

 های مداخله به صورت سـریعتر،     شود تا باعث هدایت و کنترل استراتژی        ضروری می 
و ) افکار، احساسات و عواطف   (های داخلی   توجه به وضعیت  . تر شود   بهتر و متناسب  

تواند شـامل طیفـی از تمرکـز          می) نظیر حرکت بدن و محیط    ( های خارجی   وضعیت
توجـه ماهرانـه و عمـدی بـه      خودپایشی. تا تمرکز داخلی کم یا وسیع باشدخارجی 
  :    مثل.های رفتاری است  جنبه ازبرخی
  ثبت تکرار رفتارها  -
 ثبت شدت رفتارها  -

 ثبت دوره رفتارها  -

با تعیین اثر خود پایشی، دو نوع خود پایشی را مشخص کـرده             ) 1997 (4   سیندر
ایما و اشارات دیگـران بـرای        آن دسته افراد که از    (است که شامل خود پاالیشی باال       

                                                 
١ - Proximity 
٢ - Difficulty 
٣ - Self monitoring 
٤   - Synder  
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افـرادی کـه بـه وسـیله        ( و خود پایشـی پـایین       ) کنند  تنظیم رفتارهایشان استفاده می   
  ).دنشو هایشان از داخل کنترل می های عاطفی و نگرش وضعیت

رفتـار  ( شـود کـه اشـارات خـارجی       تعریف می1عنوان خود پاالیش بااله فردی ب 
کند که چه رفتاری در یک        گیرد و تعیین می     را سریع می  ) طرف خودش سایر افراد به    

 بـرای وقـایع و اتفاقـات        این حالت ممکـن اسـت     . وضعیت خاص نیاز به تغییر دارد     
  . نیاز هستند مورد  بیشترناسب باشد جایی که نیازهای معاشرتیاجتماعی م

درک (رد  گیـ   های داخلی صـورت مـی        براساس نشانه  2 خود پایشی پایین   ،در مقابل 
عنوان یک مشخصه برای تغییر رفتار      ه  که از آن ب   ) وضعیت روانی فرد توسط خودش    

  .شود استفاده می
  .دهد  می فرد را در انجام یک وظیفه ارتقاخود پایشی اطمینان به خود و عملکرد

 کشف و مقایسـه اخـتالف       ،یک شکل مهم در خود تنظیمی     :  خود ارزشیابی  – پ
افـراد  . باشد  آل برحسب اهداف تعیین شده می       ارهای ایده بین رفتارهای موجود و رفت    

سطح و موقعیت عملکرد خود را با میزان حصول بـه اسـتانداردهای مطلـوب مـورد                 
ها را در طول طیفـی       اختالف یا تفاوت   ،افراد در خود ارزشیابی   . دهند  مقایسه قرار می  

ای  ه مداخلـه  تا تصمیم بگیرنـد چـ  کنند ی مطلوب تا نامطلوب مشخص می    از رفتارها 
هـای خـود تنظیمـی      مورد نیاز است؟ و به وسیله تقویت یا کاهش رفتـار، اسـتراتژی            

  .گیرند تحت تأثیر قرار می
بی مؤثرند، این عوامل عبارتند     ارزشیا چندین عامل درکشف میزان اختالف و خود      

تـر از     درجه افزایش تالش به دنبال بازخوردی که فرد در مورد عملکـردی پـایین             : از
نسبت بـه کسـانی     در مورد افراد با خودکارآمدی باال         امر،   این .اندارد گرفته است  است

   بیشتر صادق است؛،که خودکارآمدی در آنها پایین است

                                                 
١ - high self monitor 
٢ - Low self monitoring 
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های مختلف و بسته به این که        نحوه عملکرد و سنجش موفقیت در وضعیت       )1
انـد، متفـاوت       خـارج تعیـین شـده      ایم و یا از     استانداردها را خود تعیین کرده    

 ؛ستا

و کـه بـر روی تـالش         عملکرد فرد و استاندارد مـورد نظـر       میزان فاصله بین     )2
 ؛گذارد خودارزیابی فرد تأثیر می

 در مـورد    داشتن عملکردی کمتر از اسـتاندارد     اثرات ارزشیابی منفی در مورد       )3
 ؛ساده متفاوت استتالش با وظایف / وظایف پیچیده با کاهش عملکرد 

 شـود   عملکرد و اسـتاندارد مربـوط مـی        بین   رضایت نه تنها به سطح اختالف      )4
 .بلکه به میزان تغییرات عملکرد در طول زمان نیز بستگی دارد

گذارنـد، بـه      اما به طور کلی عواملی که بر روی خود ارزشیابی و قضاوت اثر مـی              
 ولـی توانـایی اولیـه کشـف         دنشـو   های کشف اختالف مشـخص مـی      وسیله مهارت 

تـر    درک پیشـرفت، خودکارآمـدی را قـوی       . اختالفات نتیجه تأثیر خود پایشی اسـت      
  .خواهد کرد که برای ادامه انگیزش، حرکت و خود تنظیمی با اهمیت است

هـا متفـاوت اسـت و       خود تقویتی با توجه به افـراد و موقعیـت         : خود تقویتی ) ت
توانـد بـر فرآینـد        های اجتماعی می    ایسه و سنجش  مق. بستگی به نتیجه ارزشیابی دارد    

 پـس از یـک عملکـرد        تواند   خود پاداشی می   ،عنوان مثال ه  ب. ی اثر بگذارد  تقویتخود  
ند  ا ر آن مورد عملکرد بهتری داشته      اگر فرد بفهمد که افراد دیگر د       موفق کاهش یابد  

 فـرد   چنانچـه و یا خود تنبیهی ممکن است پس از یک عملکرد ضعیف کاهش یابـد               
  ). 5و2(اند  دریابد که افراد شناخته شده در آن مورد بدتر از او عمل کرده

خـود پایشـی، خـود      :  خود تنظیمی دارای سـه عنصـر           نیز تئوری  1کنفر طبق نظر 
  .ارزشیابی و خود تقویتی است

                                                 
١ - Kanfer 
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های مـوازی     در بررسی تئوری خود تنظیمی بیان داشته که سیستم        ) 1984 (1لونتال
وی و . شـوند  های داخلی و خـارجی تشـدید مـی   ه وسیله محرک شناختی و عاطفی ب   

  : دانند   فرآیند موازی را در خود تنظیمی فعال میسههمکارانش 
  درک تهدید  -1
 مقابله با تهدید  -2

 ارزیابی  -3

ــد -1 ــد ســالمتی براســاس حــواس و  :  درک از تهدی شــامل درک از یــک تهدی
با اسـتفاده از اطالعـات گرفتـه        ها،    این ادراکات درباره نشانه   . های جسمی است    نشانه

های افراد مهم   ها، ارتباط با کارکنان بهداشتی، پیام       شده از محیط نظیر گزارشات رسانه     
  ).ادراکات شناختی( در مورد بیماری شکل گرفته است بو تجار

های فرد بـه اطالعـات داخلـی یـا خـارجی، فرآینـدهای               در مدل لونتال، واکنش   
بررسی این اطالعات بـه شـخص در سـاختن یـک            . دهد  عاطفی  موازی را شکل می     

  .  کند طرح برای اداره پاسخ روانی به بیماری یا تهدید کمک می
بسیاری از محققین با استفاده از مدل خود تنظیمی لونتـال، از وجـود رابطـه بـین                  

بـرای اداره تهدیـد حمایـت       درک شخص از تهدید و اعمـال آغـاز شـده توسـط او               
   ؛اند کرده

. گذارد  اداراکات شکل گرفته از جزء اول، بر گام دوم تأثیر می          :  با تهدید   مقابله -2
مقابله یا سازش به وسیله تالش برای کنترل تـرس یـا سـایر احساسـات مربـوط بـه                    

هایی که  های عینی بیماری به استراتژی      جنبهبا  مقابله  . گیرد  بیماری یا تهدید شکل می    
ر مرحلـه درک از بیمـاری انتخـاب و          برای رسیدن به اهداف مربـوط بـه سـالمتی، د          

  .شود اند، مربوط می ریزی شده طرح

                                                 
١ -Leventhal 
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ای بـرای پـردازش    های بازخورد درون مدل وجود دارد که به صورت وسیله          حلقه
   ؛شوند عات داخلی و خارجی محسوب میاطال
ای مـورد     هـای مقابلـه    هـر دو نـوع واکـنش       :)ارزیـابی ( در مرحله سوم مـدل     -3 

ای ممکـن اسـت       های مقابله  پاسخ ،بسته به نتایج این ارزیابی    . دگیرن  ارزشیابی قرار می  
ناخت فـرد از تهدیـد      های مقابله شناختی با میزان آگاهی و شـ        نتایج تالش . تغییر کند 

 ممکن است بـه آن سـرعت میسـر     اما ارزیابی عاطفی یا روانی نتایج شود  سنجیده می 
) بعـد شـناختی  (  کنتـرل تهدیـد    های روانی اجتماعی و    معموالً بین تطابق   البته. نباشد

 ).6(ارتباط وجود دارد 

 خود تنظیمی رفتار یعنی اینکه افراد رفتارهـای مناسـب و نامناسـب را تشـخیص        
  . دهند و عملکردشان را بر طبق آن انتخاب کنند

رفتن به  .  چندان برایمان مهم نیست    ،بعضی کارهایی که در زندگی انجام می دهیم       
 چندان با خود تقـویتی یـا خـود          ن یک همبرگر معموالً   یک همبرگر فروشی و خورد    

 برایمان مهم باشند، بـه نـوعی         که می کنیم واقعاً    یاما اگر کارهای  . تنبیهی ارتباط ندارد  
  در این باشیم،برای مثال اگر نگران رژیم غذایی خود. به ارزیابی خودمان می پردازیم 

 و خودمان را برای رفـتن       های خودمان را ارزشیابی کنیم    صورت ممکن است فعالیت   
این خود تنبیهی یـا خـود تقـویتی         . به یک ساندویچ فروشی مورد شماتت قرار دهیم       

 بـر   ،کنـیم کنـیم یـا حتـی مشـاهده مـی          تجربه می  همچون تنبیه و تقویتی که مستقیماً     
با کمک فعالیت شناختی خودمـان و کنتـرل محـیط اطرافمـان             . ثیر دارد أعملکردمان ت 

 پاداش و تنبیه خودجوش، خودمان را برانگیـزیم  و بـدین ترتیـب         توانیم از طریق  می
  .توانیم رفتارمان را تنظیم کنیممی
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  یندهای خود تنظیمیآفر
. ه کرد ی ارا  را های خودگردانی ای از فرایند   الگوی ساده شده   1978ندورا در سال    اب

  : می شود سه فرایند کلیدی در یادگیری برای تنظیم رفتار خود پیشنهاد،الگو در این

 پـس از آن  :)(Self Observationگیـریم  عملکردمان را زیر نظـر مـی  ،  اول-
یگـر آن  های دی رفتارمان را با توجه به کمیت، کیفیت، ابتکاری بودن،سرعت و ویژگ   

 ؛مورد بررسی قرار می دهیم

 و بـه  : ) Self  Judge( نشـینیم دربـاره عملکردمـان بـه قضـاوت مـی     ، دوم  -
مـان  پردازیم که تا چه حد آنچه کردیم با معیارهـای شخصـی           له می أارزشیابی این مس  
   ؛همخوانی دارد

-سوم، درباره پیامدهایی که آن رفتار، ممکن است برایمان  داشته باشـد، مـی                - 

براساس قضـاوت از رفتارمـان، ممکـن اسـت احسـاس خوشـنودی یـا                 که   اندیشیم
  . ناخوشنودی کنیم

 بخواهد مدت زمان سخنرانی خود را تنظـیم   اگر سخنرانی :مشاهده عملکرد خود    
  . های مورد عالقه را زیر نظر بگیرداولین گام این است که پاسخ کند،

 یا جدول بـرای کنتـرل رفتارمـان         نمودارثبت رفتار به طرزی صحیح با استفاده از         
صرف آگاهی از رفتـار مـی       که  نتایج  مطالعات بسیاری معلوم کرده است        . الزم است 
در یک آزمایش با دانـش آمـوزان کـالس هشـتم، رفتـار              .تغییر رفتار بینجامد  تواند به   

سیخته دو دانش آموز،از طریق وادار کردن آنها به کنتـرل رفتارشـان اصـالح               گدرهم  
به این صورت که از دانش آموزی که دچارحواس پرتـی بـود، خواسـته شـد بـا                   .شد

. کند، محاسبه کنـد ش صرف میاستفاده از فرم ساده ای وقتی را که برای انجام تکالیف 
 از  مـی کنـد   به دانش آموز دیگر نیز گفته شد برای محاسبه تعداد دفعاتی که صحبت              

  . فرم ساده ای استفاده کند
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ی را که براسـاس آنهـا دربـاره عملکـرد مـان بـه               یمعیارها: قضاوت درباره خود    
اهی خـود   رسـد ایـن معیارهـا گـ       کنیم؟ به نظر می   نشینیم از کجا اخذ می    قضاوت می 

 بسیاری از معیارهایی را      که شودجوش باشد اما در نظریه یادگیری اجتماعی گفته می        
هایی که در محیط اجتماعی مـان  که برای ارزیابی عملکردمان در اختیار داریم از مدل    

 این که ،رینگل نشان دادند برای مثال همانطور که زیمرمن و     . آموزیممی وجود دارند، 
  تحـت    ؟ن مشکل است، وقـت صـرف کنـیم        ای تکالیفی که حلشا   ما چقدر مایلیم بر   

  . ثیر الگوهایمان استأت
- در نظر مـی  خودوالدین و معلمانی که معیارهای عملکرد پایینی را برای کودکان     

 نیز به معیارهای پـایینی بسـنده         آنها  باید انتظار این را داشته باشند که کودکان        ،گیرند
  .کنند

  گیرنـد رهای عملکردی باال را برای کودکان در نظر مـی         والدین و معلمانی که معیا    
 معیارهـای بـاالیی داشـته       ًتوانند انتظار این را داشته باشند که کودکان نیز متقـابال           می

ها نشانگر این هستند که کودکان وقتی پیوسته معیارهای بـاالیی برایشـان             یافته. باشند
هـای هسـتند، شـرایط سـختی را       شود و الگوهایشان نیز دارای چنـین معیار       تعیین می 

برای عملکرد خود قایل شده و در این وضعیت پاداش ناچیزی بـرای خـود در نظـر                  
اما وقتی بزرگساالن هم خودشان رفتاری غیر جدی دارند و هم به کودکان             . گیرندمی

-کودکانشان از عملکرد متوسط خود خوشنود بـه نظـر مـی       آموزند،گیری را می  آسان

  .کنند دستاوردهایی برای خود پاداش منظور میرسند و برای چنین
 ی اما معیارهای   بسیار خوب است   ،این که فرد معیارهای شخصی باالیی داشته باشد       

های خود تقویتی بسیارریاضـت     نظام. که بیش از حد بلندپروازانه هستند، زیان آورند       
خـود  کشانه ممکن است به افسردگی، احساس یاس، بی هدفی، صدمه به خود یا به               

شان را  های افرادی که آرزوهای بلند پروازانه دارند و پیوسته پیشرفت        . کشی بینجامد 
  .                                        برندشمارند پیوسته در حال اضطراب و افسردگی  به سر میناچیز می
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  : توان موارد زیر را ذکر کرد   خصوصیات افراد خود تنظیم میموردی درلبطور ک
و ) عاطفـه (ای بر رفتـار، انگیـزه         کنند، کنترل آگاهانه    افراد خود تنظیم تالش می     −

آنهـا ایـن سـه بعـد را کنتـرل و نظـارت کـرده و                 . شناخت خود داشـته باشـند     
  ؛دهند شکست حاصل از آنها تطبیق میرفتارهایشان را براساس موفقیت یا 

 ، بلکـه خـود    شـوند  این افراد توسط دیگران، افراد و عوامل بیرونی کنترل نمـی           −
خود تنظیم واقعی ممکن اسـت بـا یـک طـرح            . تنظیم کننده اعمال خود هستند    

 تنظـیم رفتارهـا توسـط     امـا  شده توسط متخصص کارش را شـروع کنـد        تنظیم  
  ).7(شود   انجام میشخود

تنظیم رفتاری در این مدل از دو درجه انگیختگـی درونـی و خـارجی برخـوردار                 
  : خورد  های این مدل به چشم می ر در اکثر پرسشنامهبندی زی معموالً درجه. است

هـای مثبـت و منفـی       تنظیم رفتار با کنترل خارجی مثل تشویق، لحـاظ تقویـت           )1
  . شود مشخص می) -2(گذاری  کنترل شده که با نمره

  مشخص می ) -1(گذاری    تنظیم رفتار با درونی کردن انگیختگی خارجی با نمره         )2
 .شود

له مهم فردی یـا    أیک مس رش ارزش فعالیت به صورت      تنظیم رفتار براساس پذی    )3
 +) 1(گذاری  به خود آمدن و تنظیم مجدد با نمره

 هماهنگی بین هویـت و سـایر جوانـب خـود کـه       برایتنظیم جامع و یکپارچه      )4
شود، با نمره گـذاری       عنوان انگیزش درونی و خود خواسته قلمداد می       ه  بیشتر ب 

 .شود مشخص می+) 2(


