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 جویی تحصیلی زیمرمان یه خودنظمنظر
  *اکبر سلیمان نژاد                 

 
جویی یکی از مباحث عمده روانشناسی       خودنظم :چکـیده 

اســت کــه بــه تازگــی توجــه بســیاری از پژوهشــگران و  
در این  . متخصصـان مخـتلف را به خود جلب کرده است         

 مقالـه ابتدا تعاریفی از خودنظم جویی ارائه و سپس  نظریه           
در . خودنظـم جویـی تحصـیلی زیمرمان معرفی شده است         

پـی ایـن بررسـی ضـرورت آمـوزش خودنظم جویی ارائه             
 .گردیده است

 

جویی،  خودنظمنظریه های روان شناسی، نظریۀ   : کلیدواژه
  .پیشرفت تحصیلیزیمرمان، راهبردهای یادگیری، 

 

 مقدمه
بدون شک تالش کلیه معلمان این است که شیوۀ کار          

وری تنظیم کنند که اکثر قریب به اتفاق           خود را ط   
فراگیران را به بیشترین میزان یادگیری برسانند و از           
مطالب و موضوعات مطرح شده در کالس، درک            

در این راستا   . همه جانبه و عمیقی به آنها انتقال دهند       
استقالل در یادگیری و آموزش کنترل رفتار به               

ر قرار گیرد   نظفراگیران باید به عنوان هدف اصلی مدّ       
و دانش آموزان به مهارتهایی مجهز گردند که از طریق         
آن بتوانند به نظم بخشی و استفاده از اطالعات اقدام           
نمایند، مهارتهایی که زندگی و یادگیری را کنترل            

ویژه یادگیری  ه   ب ،هر چند که خودنظم جویی   . می کنند
 مدت  ،خودنظم جویی در رابطه با مسائل مختلف         

 که مورد توجه قرار گرفته اما اهمیت و          زیادی نیست 
ضرورت مسئله باعث شده است که نظریه پردازیهای        

در این راستا   . متعددی در این زمینه صورت بگیرد       
مند به یادگیری تحصیلی، مطالعه        هپژوهشگران عالق 

فرایندهایی را آغاز کرده اند که دانش آموزان برای آغاز        
 دانش و   و جهت دهی کوششهای خود، برای کسب       

 .کار می برنده مهارت ب
خودنظـم جویی چیست؟ چه اهمیتی در آموزش و         
یادگـیری دارد؟ از چـه مهارتهایی تشکیل شده است؟        

 ا ضمن پاسخگویی به این ـت تـر آن اسـه بـن مقالـای
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  پیام نور، مرکز ماکوعضو هیئت علمی دانشگاه *
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جویی زیمرمان    معرفـی نظـریه خودنظـم      پرسشـها بـه   
بـرای ایـن مـنظور پـس از ارائه تعاریفی از            . بـپردازد 

جویـی تحصیلی    جویـی از نظـریه خودنظـم       خودنظـم 
جویــی و  زیمــرمان و اهمیــت و ضــرورت خودنظــم 

سخن  راهـبردهای تشـکیل دهـندۀ آن از ایـن دیدگاه          
 .خواهد رفت

 
 تعاریف و ویژگیهای خودنظم جویی

شـناخت و رفـتار، یـک جنـبه مهم           1خودنظـم جویـی   
یادگـیری و عملکـرد تحصیلی دانش آموزان در محیط          

 ،طور کلی ه   ب ،جویی نظریه های خودنظم  . کالسی است 
تصـریح مـی کنـند کـه چـرا و چگونه دانش آموزان به           
یادگـیری مـی پـردازند و بـرای یادگـیری مستقل چه              
چـیزی را مـی بـاید در مورد خود و کارهای تحصیلی             

ـ     دانـش آمـوزان چگونه      ،بـه بـیان دیگـر     . ندخـود بدان
یادگیری خود را هدایت می کنند و چگونه راهبردهای         
شـناختی، فراشناختی و رفتاری را انتخاب می کنند که          

 ،  1990اسپالدینگ ، (موجـب افـزایش تـالش آنها می گردد          
 ).1377ترجمه نائینیان و بیابانگرد، 

ه جویـی ، استفاده فعاالن     شـیوۀ یادگـیری خودنظـم     
دانـش آمـوز از راهـبردهای یادگیری مناسب است که           

ـ   ,Elbaum(صـورت یـک فرایند پویا انجام می شود    هب

B.E. et al, 1993: 318, 18/318-336(. 
(بندورا   Bendora ) 1376، به نقل از سیف،           1987،   

 خود، خود     ۀخودنظم جویی را با سه فرایند مشاهد       
ا فرد   یعنی ابتد . داوری، خود واکنشی توضیح می دهد    

رفتار یا عملکرد خود را مورد مشاهده  قرار می دهد،           
ارۀ عملکرد خود می پردازد و        ـبعد به قضاوت درب    

سپس بر اساس قضاوتها، در خود احساس رضایت          
شخصی، غرور و یا عدم رضایت یا سرزنش شخصی     
ایجاد می کند، بدین ترتیب به کنترل رفتار و اعمال            
.خود اقدام می کند  

ــاریف مختل ــیری   تعـ ــوص یادگـ ــی در خصـ فـ

 ســه مؤلفــه زیــر، ، امــا؛خودنظــم جویــی وجــود دارد
 :نظر می رسده مخصوصاً برای عملکرد کالسی مهم ب

اول ایـنکه یادگـیری خودنظـم جویـی راهبردهای          
رد کـه دانش آموزان برای      ـگـی  فراشـناختی را دربرمـی    

کار ه  طـرح ریـزی، نظـارت و اصـالح شناخت خود ب           
حصیلی توسط دانش آموزان و اداره تکالیف ت . مـی برند  

لفه مهم  ؤکنـترل تالشهایشان در زمینه این تکالیف ، م        
 دانش آموزان   ،برای مثال . دیگـری در ایـن زمینه است      

توانمـندی که در یک تکلیف مشکل ثابت قدم هستند          
ــدای      ــند سروص ــواس مان ــنده ح ــرت کن ــل پ عوام
همکالسیها را نادیده می گیرند، درگیری شناختی خود        

 قادر به   ، از ایـن رو    ،لـیف حفـظ مـی کنـند و        را در تک  
مؤلفه سوم در   . آن تکلیف هستند  انجام  عملکرد بهتر در    

 که  استجویی ، راهبردهای شناختی      یادگـیری خودنظم  
دانـش آمـوزان بـرای یادگیری، یادآوری و درک مطالب           

این راهبردهای شناختی انواع    . درسـی اسـتفاده مـی کنند      
ور ذهنی، بسط دهی و مختلفـی از قبـیل راهـبردهای مر       

سـازماندهی دارنـد کـه ورود به سطوح باالتر پیشرفت           
ایـن سـه مؤلفه اساس      . تحصـیلی را تقویـت مـی کنـند        

ــی ــمـیادگ ــجوی ری خودنظ ــکیـ ــندلـی را تش ــی ده             م
)Pintrich, P.R . & Degroot, E.V., 1990: 81 (1), 33-40.( 

 
  زیمرمان2یادگیری خودتنظیمی تحصیلی

در زمینه  ) 1986( اجتماعی زیمرمان    –ناختی  نظریه ش 
یادگیری خودنظم جویی تحصیلی، یکی از نظریات         
جدیدی است که سعی در تبیین یادگیری تحصیلی با          

 مربوط به    ،استفاده از یک مدل تحلیلی سه جانبه         
 کرده   ،مؤلفه های یادگیری خودنظم جویی تحصیلی      

 .است
کلی طور   ه   ، ب  )1986(در الگوی زیمرمان              

  دانش آموزانی را می توان خودنظم جو توصیف کرد که
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. self – regulation 
2. self – regulatory academic learning 
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 انگیزشی، شناختی و رفتاری در فرایند یادگیری        از نظر 
چنین دانش آموزانی  . ال داشته باشند  خود مشارکت فعّ  

ر شخصی کوششهای خود را برای کسب دانش        طوه  ب
و مهارت شروع کرده و جهت می دهند و برمعلمان،           

 .والدین یا دیگر عوامل آموزشی کمتر تکیه می کنند
دارد ) 1986( این امر ریشه در این اعتقاد زیمرمان      

که انسان تنها نسبت به تأثیرات بیرونی واکنش نشان          
 وارد می شود،   نمی دهد، بلکه محرکهایی را که بر او        
افراد از طریق   . انتخاب، سازمان و تغییر شکل می دهد     

وجود می آورند،  ه  محرکها و پیامدهایی که خودشان ب     
 یک عمل،    ،بنابراین. رفتار خود را کنترل می کنند       

عالوه بر تأثیرپذیری از دیگر تعیین کننده ها، متأثر از          
شناخت .  نیز هست    3»خود ایجاد شده    «تجارب   
 در آدمی، محرکی برای      4 »خود ـ راهبر  «ای  توانمندیه

الگوهای خودنظم جویی فراهم می آورد که در آن            
افراد، خود به عنوان عوامل اصلی تغییر، عمل                

 .می کنند
انسان را موجودی فعال می داند      ) 1989(زیمرمان  

که از فرایندهای شناختی برای بازنمایی رویدادها،          
 و برقراری    پیش بینی آینده، انتخاب کنش مناسب       

اگرچه . ارتباط با محیط اطراف خود استفاده می کند        
انسان تحت تأثیر موقعیتها قرار می گیرد ولی چون            
برای خود هدف تعیین می کند و از مهارتها و                 
قابلیتهای خود برای رسیدن به اهداف استفاده نموده         
و در نهایت خودسنجی می نماید، پس موجودی فعال        

 .و آگاه است
ف دقیق خودنظم جویی، یادگیری          در تعری   

دانش آموزان باید شامل کاربرد راهبردهای ویژه برای        
کسب اهداف تحصیلی براساس تصورات کارآمدی        

این تعریف سه   ) 1990(به نظرزیمرمان .شخصی باشد 
 :عنصر با اهمیت در بردارد

 راهبردهای یادگیری خودنظم جویی یا اعمال و        .1
 و مهارت منتهی     فرایندهایی که به کسب اطالعات      

 .می شوند
 کارآمدی شخصی که به تصورات مربوط به            .2

ظرفیتهای فرد برای سازمان دادن و ایجاد اعمال مورد         
نیاز برای کسب عملکرد مهارتی معین در تکالیف            

 .خاصی اشاره می کند
 اهداف تحصیلی مانند نمرات و یا فرصتهای           .3

 .Zimmerman(شغلی پس از فراغت از تحصیل           

1990: 2/2.( 
 اجتماعی، یادگیرندگان     ـاز دیدگاه شناختی        

خودنظم جو فرایندها و اکتسابات یادگیری خود را           
کاربردن راهبردهای مناسب   ه  توسط تعیین اهداف، ب    

کارگیری عوامل مؤثر   ه  برای دستیابی به این اهداف، ب     
بر خودنظم جویی که کوششهای آنها را برانگیخته و          

در اینجا توجه به     . هندهدایت می کنند، جهت می د    
راهبردها معطوف است، زیرا این راهبردها هستند که         
دانش آموزان و یادگیرندگان را قادر می سازند که            

نهاییشان را تنظیم      شخصاً رفتار و محیط و کارکردِ       
 ;Zimmerman. & Martins-pons, 1989(کنند   

Zimmerman, 1990: 2/2.( 
 

عی یادگیری    اجتما  ـشناختی    پیش فرضهای نظریه  
 جویی تحصیلی زیمرمان خودنظم

ـ یـاه شناخت ـای دیدگ ــیکی از پیش فرضه    اجتماعی   
.  است  5یادگیری خودنظم جویی، تقابل سه جانبه        

می توان بین تعیین کننده های شخصی، محیطی و            
طبق . رفتاری یادگیری خودنظم جویی تمایز قائل  شد      

 توسط  ی صرفاً ـجوی اه ، یادگیری خودنظم   ـن دیدگ ـای
 ، این فرایندها   .فرایندهای شخصی تعیین نمی شود     

 کـاری در یـی و رفتـای محیطـ از رویداده،همچنین
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. self – producted 
4. self – directed 
5. tradic reciprocality 
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در اینجا تأثیر سه      . تعامل سه جانبه تأثیر می پذیرند     
به معنای یکسانی نیرو و اثرات دوجانبه سه           جانبه  

عامل تعیین کننده نیست، بلکه ممکن است هر یک از          
سه عامل تعیین کننده بر جریان تعامل اثر بیشتری             

با . گذاشته و نتایج حاصله را تحت تأثیر قرار دهند          
وجود این،  یادگیری خودنظم جویی زمانی رخ              

ایندهای می دهد که دانش آموزان قادر باشند، فر            
 را برای تنظیم راهبردهای رفتاری و محیطی        6شخصی

 ).Zimmerman, 1990: 2/2(کار ببرند ه یادگیری ب
سه نوع راهبرد را      ) 1986(طبق نظر زیمرمان      

 :می توان تشخیص داد

ار ـکـه  ار ب ـرل رفت ـرای کنت ـه ب ـی ک ـراهبردهای )الف
ه راهبردهایی که برای کنترل محیط ب       ) ب ؛می روند

راهبردهایی که برای فرایندهای      ) ج ؛می روندکار  
 .کار می روند هب) پنهان(شخصی 

در یک الگوی    ) 1990-1989(طبق نظر زیمرمان     
 ابتدا از راهبردهای     7علیت) 1شکل شماره   (سه جانبه   
  شروع می شود، سپس کاربرد کل راهبردها         8شخصی

 راهبردهای یادگیری    ، در نهایت   ،صورت می گیرد و   
 از طریق  مثالً   (ز محیط آغاز شوند          می توانند ا  

 ).آموزش

  
 
 
 
 
 
 

 
 ).Zimmerman, 1990, 1996: 191( الگوی سه جانبه یادگیری خودنظم جویی :1شکل
، مالحظه می شود که فرایندهای     1با توجه به شکل     

شخصی فرد نیز می توانند به طور متقابل بر یکدیگر اثر          
تقابل در بخش تعیین کننده های     این تأثیرات م  (بگذارند  

 ).یادگیری خودنظم جویی شرح داده شده اند
توان اثرگذاری فرایندهای شخصی، محیطی و           

 سه جانبه   ،رفتاری بریکدیگر و الگوهای اثرگذار متقابل     
. فرض می شود که بر اثر عواملی تغییر می یابند               

فرض کرده است که نیروی نسبی و        ) 1990(زیمرمان  
گذاری متقابل سه جانبه بین تأثیرات           الگوهای اثر  

    :شخصی، محیطی و رفتاری از طریق زیر تغییر می یابند
 جویی  کوششهای شخصی برای خودنظم.1      
  بازده های عملکرد رفتاری.2      

  تغییرات بافت محیطی.3       
دومین پیش فرض یادگیری خودنظم جویی،             
شناختی  اجتماعی   دیدگاه  . است »خودکارآمدی«اثرات  

خودکارآمدی را به عنوان یک متغیر کلیدی مؤثر بر            
دانش آموزان با  . یادگیری خودنظم جویی تلقی می کند    

حس خودکارآمدی باال، راهبردهای یادگیری را در           
مقایسه با دانش آموزان با باورهای کارآمدی پائین،            

 ).Zimmerman, 1990: 2/2(کار می برند ه بیشتر ب
ـ ین پیش فرض دیدگاه شناختی   سوم        اجتماعی   

 9یادگیری خودنظم جو، وجود خرده فرایندهای            
مشاهده : خودتنظیمی می باشد که شامل سه مورد است      

    .خود، خودداوری، خودواکنشی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
6. personal processes 

7. causation 

8. personal strategies 

9. subprocess    

 رفتار محیط

 خودنظم جویی رفتار شخص
 کاربرد راهبردها

 بازخورد عملی
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ست که این خرده فرایند های         ا نـهمچنین فرض بر ای     
شواهد بسیاری اهمیت   .  یکدیگر دارند  راثر متقابلی ب  ،  عملکرد

این سه طبقه از فرایندهای خودنظم جویی را در عملکرد             
 ).Zimmerman, 1990(تحصیلی دانش آموزان نشان می دهد

 
 تعیین کننده های یادگیری خودنظم جویی

ده های یادگیری خودنظم جویی به سه دسته       تعیین کنن 
، )نهان(تعیین کننده های شخصی       : تقسیم می شوند  

پنج . تعیین کننده های رفتاری و تعیین کننده های محیطی     
عالوه بر  . نوع تعیین کننده شخصی را می توان نام برد        

،  فرایندهای     10 دانش پایه  خودکارآمدی،    ،باورها
ء تعیین کننده های   فراشناختی، اهداف و عاطفه جز        

 .شخصی اند
 و  دانش    11 دانش پایه، بین دانش اخباری     ۀدر زمین 

دانش اخباری به   . خودنظم جویی تمایز قائل می شوند    
صورت گزاره های انتزاعی   ه  اطالعات بازنمایی شده ب    

اشاره می کند و به رویدادهای خاصی در جهان بیرون          
 .تسمثال عمدۀ آن تعریف واژه ها. مربوط می شود

جویی به چگونگی و شرایط انجام و         دانش خودنظم
اجرای راهبردهای یادگیری خودنظم جویی اطالق          

جویی را می توان به      عالوه دانش خودنظم  ه  ب. می شود
دو دسته راهبردهای ویژه وابسته به تکلیف و                 

ست که بین    ا فرض بر این  . راهبردهای کلی تقسیم کرد    
. عامل وجود دارد  دانش اخباری و دانش خودنظم جویی ت      

کاربردهای یادگیری خودنظم جویی، نه تنها به دانش             
راهبردی بلکه به فرایندهای روانشناختی تصمیم گیری نیز        

 خودنظم جویی، تحلیل     ،در سطح کلی    . بستگی دارد  
تکلیف یا طرح ریزی بر فرایندهای تصمیم گیری برای           

ثیر أانتخاب یا تغییر راهبردهای خودنظم جویی ت               
جویی،   خودنظم  ،در یک سطح خاص        . دنگذار می

 توجه، اجرا، پافشاری و نظارت       فرایندهای کنترل رفتاری،  
پاسخهای راهبردی و غیرراهبردی اختصاصی را هدایت         

 تعیین کننده های شخصی    تعیین هدف از جمله    . می کند
 ه ـدت بـداف دراز مـم اهـتقسی. استجویی  خود نظم

 

یادگیری اهداف کوتاه مدت، نقش مهمی در               
 ).همان(جویی بازی می کند  خودنظم

ری ـاری در یادگی   ـای رفت ـکننده ه ه تعیین ـدر زمین 
. دــه شده ان ـده شناخت ـه عم ـه دست ـی، س ـجوی خودنظم
 با  آنکه این     .داوری و خودواکنشی  ، خود  خود ۀمشاهد

) پنهان(سه طبقه تحت تأثیر فرایندهای شخصی             
ل مشاهده و قابل     دلیل که قاب  ه این   مختلفی هستند، ب  

عنوان تأثیرات رفتاری در نظر        ه  آموزش هستند، ب   
به آنها  گرفته شده اند که به تفصیل در بخشهای قبلی           

 .پرداخته شد
جویی  دسته سوم از تعیین کننده های یادگیری خودنظم      

. یعنی تأثیرات محیطی را می توان به دو دسته تقسیم کرد           
یرات بافت   تأث یکی تأثیرات بافت فیزیکی و دیگری         

  عملی و بازخورد    ۀدر بافت فیزیکی، تجرب    . اجتماعی
حاصل از عمل یکی از عوامل مؤثر در یادگیری                

بافت اجتماعی از طریق         . استجویی    خودنظم
مدل سازی و ترغیب کالمی می توانند بر یادگیری             

). Zimmerman, 1989(خودنظم جویی اثرگذار باشد      
کننده های   تعیین البته باید در نظر داشت که سه گروه         

. ندا هم مربوط  ه   جویی مذکور، متقابالً ب        خودنظم
وسیله فرایندهای  ه  جویی نه تنها ب     یادگیری خودنظم 

وسیله وقایع  رفتاری و        ه  بلکه ب ) نهان(شخصی  
این ) 1996(نظر زیمرمان   ه  ب. محیطی نیز تعیین می شود   

کننده های متعامل، در تقویت یا طراحی تأثیرات         تعیین
مثالً ممکن  . صورت قرینه عمل نمی کنند   ه  یه ب دو سو 

ا ـن ی ـای معی ـی در موقعیته  ـر محیط ـثؤل م ـاست عوام 
ثر ؤحاالت ویژۀ تعامل با عوامل رفتاری، از عوامل م           

مثالً مدارسی که    . شخصی یا رفتاری قویتر باشند       
شدیداً انضباطی هستند ، از بسیاری اشکال یادگیری           

ی و   ـه کشـ نقش  ی و  ـل طراح  ـی، مث  ـجوی خودنظم
درجه . خودتشویقی دانش آموزان جلوگیری می کنند     

 ان ازـاده آنـق استفـاز طری جویی دانش آموزان خودنظم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10. base knowledge 
11. declarative 
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راهبردها معین می شود، راهبردهایی که به طور کامل          
ت پیشرفت اهداف آموزشی    تأثیرات سه گانه را به جه     

در مورد راهبردهای   . ترکیب کرده و هماهنگ می کنند     
جویی که دانش آموزان برای بهبود        یادگیری خودنظم 

کار می برند، زیمرمان و      ه  پیشرفت تحصیلی خود ب     
 بر اساس مصاحبه با دانش آموزان           1980)( مارتینزپونز
 ریـای یادگی  ـوع از راهبرده    ــارده ن  ـ چه  ی،ـدبیرستان
جویی را که دانش آموزان در محیطهای مختلف          خودنظم

 (Zimmerman, 1996). دست آوردند ه  کار می برند، ب  ه  ب
 ی و ـخودارزیابی، سازمانده: د ازـنا ا عبارتـن راهبردهـای
 

 تعیین و طرح ریزی، جستجوی اطالعات،            تبدیل و  
داشت برداری، ساخت دهی محیط، خودپیامددهی،         دیا

کردن، جستجوی کمک از همساالن،     مرور ذهنی و حفظ     
معلمان و بزرگساالن، مرور یادداشتها، امتحانات و کتابهای        

 ).Zimmerman, 1989 (درسی
در این نظریه عقیده بر این است که دانش آموزان              
می توانند با استفاده از راهبردهای متفاوت یادگیری              

وقتی که  . کارهای زیادی برای پیشرفت یادگیری انجام دهند      
ه ، ب جو ارائه شود     دانش آموزان خودنظم   نجام تکلیفی به   ا

 های قبلی، دانستهکار بردن ه ه مرتب کردن اهداف، بـوسیل
 

 )Zimmerman, 1989(راهبردهای یادگیری خودنظم جویی و  تعاریف آنها 
 

 ارزیابیهای خودجوش دانش آموز از کیفیت پیشرفت کار •
  برای بهبود یادگیری  دانش آموزان از مواد آموزشی12ییبازآرا •
 تعیین اهداف یا خرده اهداف آموزشی و برنامه ریزی برای مرتب کردن  •
بندی و تکمیل فعالیتهای مربوط به این اهداف از طرف دانش آموز             زمان •

کوششهای خودجوش دانش آموز برای تأمین دیگر اطالعات مربوط به           
 .یفی استکه متعهد انجام تکل تکلیف از منابع غیراجتماعی هنگامی

 کوششهای خودجوش دانش آموز برای ثبت رویدادها و نتایج •
کوششهای خودجوش دانش آموز برای انتخاب یا مرتب کردن محیط             •

 عادی برای تسهیل یادگیری
تدارک پاداش یا تنبیه یا تخیل آنها برای موفقیت یا شکست از طرف                 •

 دانش آموز 
از طریق  کوششهای خودجوش دانش آموز برای حفظ کردن مطالب             •

 تمرین آشکار، یا پنهان ذهنی
، )9(کوششهای خودجوش دانش آموز برای کمک گرفتن از همشاگردیها        •

 )11(و بزرگساالن ) 10(معلمین
، )12(کوششهای خودجوش دانش آموز برای دوباره خوانی یادداشتها           •

منظور آماده شدن برای کالس یا      ه  ب) 14(، و کتب درسی  )13(امتحانات
 امتحان

 ایی خودآزم.1
  سازماندهی و تبدیل.2
 ریزی  تعیین هدف و طرح.3
  جستجوی اطالعات.4
 
 
 داشت برداری و نظارتد یا.5
  ساختاردهی محیطی.6
 
 هید خودپیامد.7
 
  مرور ذهنی و حفظ کردن.8
 
  جستجوی  کمک  اجتماعی.9-11
 

  مرور یادداشتها.12-14

در نظر گرفتن تناوب راهبردها، طراحی یک نقشه            
حل مسئله و در نظر گرفتن طرحهای هماهنگ         برای  

برای برخورد با مشکل، رفتارشان را اداره و کنترل            
 .می کنند

 شیوۀ یادگیری خودنظم جو، استفادۀ           ،بنابراین
 بــری مناسـوز از راهبردهای یادگیـه دانش آمـفعاالن

. است که به صورت یک فرایند پویا انجام می شود           
این نظریه گستره ای از     واژه راهبردهای یادگیری در      

که به منظور نیل به       را،  فعالیتهای پیچیدۀ فراگیران     
دامنۀ . اهداف یادگیری انجام می شود،  دربرمی گیرد       

این راهبردها از فعالیتهای جزئی مثل مشاهده               
متخصصانه یا تمرین یک فعالیت شروع و به                
تالشهای وسیعتر و فرایند گونه ای چون تشریح جزء         

 ط کردن اطالعات جدید ـا مرتبـات یـالعزء اطـه جـب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12. rearrangement 
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 ،به عبارت دیگر   . به منابع دانسته های قبلی می انجامد      
یادگیرندگان خودنظم جو تالشهای خود را برای فراگیری       

 شروع  ، بدون تکیه بر معلم و دیگران        ،دانش  و مهارت  
افراد مهارتهایی برای طراحی،     . ی دهندکرده و جهت م    

کنترل و هدایت فرایند یادگیری خود دارند و تمایل دارند          
 دـیاد بگیرند و قادرند کل فرایند یادگیری را ارزیابی کنن          

)Zimmerman, 1996.( 
 افراد نه توسط نیروهای   ، در این نظریه   ،به طورکلی 

که  محیط اند، بل  ۀدرونی به حرکت درمی آیند و نه برد       
 که برحسب یک تعامل دوجانبه و       اند ی فعال اتموجود

مستمر و تعیین  کننده های شخصی و محیطی تبیین           
می شوند و فرض بر آن است که فرایندهای                  

 .خودنظم جویی نقش مسلط دارند
یادگیری خودنظم جویی را      ) 1996(زیمرمان   

فرایندی ذکر می کند که یادگیرنده به طور خودکار            
ایش را برای دستیابی به اهداف          رفتار و شناخته   

وی شخص، محیط و رفتار     . تحصیلی به کار می اندازد   
را سه منبع مهم برای رفتارهای خود نظم جویی مطرح         
می کند و معتقد است که چگونگی تأثیرات محیط            

و ) مثل ویژگیهای تکلیف، مکان مطالعه      (یادگیری  
مثل خود مشاهده ای و خود          (تأثیرات رفتاری     

تقریباً به طور آشکار به فرد بازخورد داده          ) واکنشی
 توسط افراد دیگر از جمله معلمان        ، بنابراین .می شود

هم قابل مشاهده است، در حالی که تأثیرات شخص          
) مثل باورهای خودکارآمدی و فرایندهای عاطفی         (

آشکارا به فرد بازخورد داده نمی شود، به همین علت          
 .شودبه آن خودنظم جویی پنهان گفته می 

 به طور خالصه می توان گفت یادگیری خودنظم جویی            
تحصیلی از نظر زیمرمان شامل سه عنصر کلیدی             

 : است
  استفاده از راهبردهای یادگیری خودنظم جویی.1
  ادراک خودکارآمدی از انجام ماهرانه تکلیف.2
  تعهد داشتن به اهداف آموزشگاهی .3

 ضرورت آموزش خودنظم جویی در مدارس
که تکامل همه جانبه دانش آموزان در تمام           از آنجا 

ابعاد وجودیشان از اهداف عالیه نظام آموزش و              
پرورش است، باید تالش خود را معطوف برنامه های         

جو کردن هر چه    یم که هدف آن خودنظم     یتربیتی نما 
بیشتر دانش آموزان در امر آموزش و به تبع آن                

ستقل و دارای    پرورش انسانهایی کارآمد، مسئول، م      
 .استمعیارهای درونی 

کاربرد ) 1996-1986(طبق الگوی زیمرمان              
راهبردهای مختلف یادگیری خودنظم جویی و توانایی      
به انجام رساندن تکالیف به نحوی شایسته در مدرسه         

جو برای   دانش آموزان خودنظم . هم مربوط هستند  ه  ب
های موفقیت در امر یادگیری، بیش از دیگران ارزش          

خود را شناخته، توانایی خود را باور دارند و کمتر             
آنها با رجوع به     . خود را با دیگران مقایسه می کنند       

توانمندیها و معیارهای خود به داوری در مورد              
وسیله مرتب کردن     ه   یادگیریشان می پردازند و ب      

کار بردن دانسته های قبلی، در نظر گرفتن        ه  اهداف، ب 
رشان را اداره و کنترل می کنند و       تفاوت راهبردها، رفتا  

 .عملکردشان بهبود می یابد
پژوهشها نیز استفاده از راهبردهای یادگیری                    

خودنظم جویی را به عنوان یک عامل مهم در یادگیری،           
تحقیقات متعدد  . عملکرد و رفتار در کالس نشان داده اند      

 ;Zimmerman, 1990, 1996; Elbaum et al, 1993مانند(

Pintrich & Degroot, 1990; Bouffard-Bouchard, 1993: 

56, 115, 134; Higgins et al, 1996: 6/1062-1093(  نشان ،
جو به طور فعاالنه از         دادند که دانش آموزان خودنظم     

راهبردهای یادگیری استفاده می کنند و از پیشرفت             
تحصیلی باالتری، نسبت به افرادی که یادگیری                

 . برخوردارندجو ندارند، خودنظم
ن گزارش کرده اند که خودنظم جو     ا محقق ،همچنین

بودن دانش آموزان باعث افزایش مهارتهای محاسباتی،      
پیشرفت در ریاضیات، درک مطلب و عملکرد و             
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پیشرفت تحصیلی باال و پافشاری روی مطالب              
-Beradi-coletta, B,Buyer, L, Sand Domai(می شود  

nowski, R,L, 1995: 205-223(. 
عالوه بر سودمندیهای شناختی و رفتاری مذکور،             

یادگیری خودنظم جو، همچنین انگیزش و نگرشهای        
وسیله قوت دادن به خودکارآمدی     ه  دانش آموزان را ب  

افزایش می دهد و وسیله ای برای کاهش اضطراب           
 ).Pintrich & Degroot, 1990(امتحان به حساب می آید 

راهبردهای یادگیری   در ایران نیز رابطه بین            
خودنظم جو با پیشرفت تحصیلی در مطالعاتی مورد          
بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که               
یادگیری خودنظم جویی عامل مؤثری در پیشرفت          

 ؛1378 ملک مکان،    ؛1375صفاریان طوسی،   ( تحصیلی است 
 ).1379 سلیمان نژاد، ؛1377 ،محمودی

جویی در مدارس       آموزش خودنظم    ،بنابراین      
ضرورتی است انکارناپذیر که در صورت تحقق یافتن        

خوبی ه  آن دانش آموزان نه تنها مطالب درسی را ب           
خواهند فهمید بلکه در امور تحصیلی خود انگیخته و         

مند شده و می توانند از       همسئولیت پذیر، فعال و عالق    
 .نظر تحصیلی پیشرفت قابل توجهی داشته باشند

 
 منابع
، ترجمه  انگیزش در کالس درس      ،)1990 (دینگ، چریل، ال   اسپال

 ؛تهران، انتشارات مدرسه، )1377( بیابانگر و نائینیان

بررسی ارتباط منبع کنترل و خودتنظیمی با       « ،  )1379(سلیمان نژاد، اکبر 
 –پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورۀ دبیرستانی رشته ریاضی             

 پایان نامه کارشناسی   ،»78-79تحصیلی   فیزیک شهر تهران در سال     
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