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 چکیده 

آمیوزان میدارس    ی راهبردهای خودنظم بخش و پیشرفت ریاضیی دانیش  هدف پژوهش حاضر مقایسه

دانیش   044ایین منظیور    بهآموزان دو مدرسه است.  این دو متغیر در دانش سنتی و هوشمند و مقایسه رابطه

ای متناسب با حجم از نواحی پنج گانه آموزش و پیرورش   آموز ابتدایی شهر اصفهان به روش تصادفی طبقه

ای متشکل از سؤاالت خرده مقیاس راهبردهای خودنظم بخیش   شهر اصفهان انتخاب شدند و به پرسش نامه

آموزان مدارس سینتی و   عملکرد تحصیلی دانش ( پاسخ دادند. نتایج نشان داد که در6991میلر و همکاران)

آموزان میدارس هوشیمند از راهبردهیای     هوشمند تفاوت معناداری وجود نداشت ولی میزان استفاده دانش

نظم بخش رابطه بیشتری با عملکیرد   خودنظم بخش باالتر بود همچنین در مدارس هوشمند راهبردهای خود

 آموزان داشت. تحصیلی در این دانش
 

: یادگیری خودنظم بخش    ییرشر ت صیلشی م  رش عاد ،شادی  رش عاد ،و ش            ها واژه کلید

 عصفهان.
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 401 3131بهاروتابستاناول،یشمارهیچهارم،دورهی داسم   ،ای برناره یژو،    

،ای  کری عست و رسؤوالن کروا را صغییر دا نظام و ساختاا آروز م کروا اع  ا   و صعالم سررایه

خشواد و رش عاد بشه ، شوعن      عن  و عین عرر دا سش   صیشول ر شم بشه مرشم رشم       خوبم داک کردهبه 

 ) شاوع( و   4گیشری عز   شاوای ععال،شا  و عاصااعشا      صرین نهاد ،ای آروز م دا هارعه بشا بهشره   عص م

 عن .   صیقق عین عرر اع  رع،م ن وده2گیری ر عاد ،و     کل

عز کروا عنگ یس گر ته   ه عست. کروا رالزی نیز یکم  4991عین ر عاد دا سال  علگوی عولیّه

 (.2001  2عز ییرتازعن عیجاد عین ر عاد به   اا رم اود )زین و ، کااعن

ر اسه ،و      سازرانم آروز م با روهودیت  یزیکم و حقیقم )و نه رجشازی( عسشت کشه دا    

 ترل و ر یریت  رات م بشر  بی   . دا ر اسه ،و      ک آروزعن به  کل نوی م آروزش رم آن دعن 

  اوای اعیانه و  اکه عنجشام گر تشه و ریتشوعی بیرشتر داود آن علکترونیکشم و نظشام عاز شیابم و        

( . ،فت عصل عساسشم دا عیشن   4831با   )سازران آروزش و یرواش صهرعن   نظاا  آن ،و     رم

( آرشوختن بشا   1م رطالش    ( صوهه به  ه8( عستع عد یادگیری  2( دعن  خالق  4ر عاد ،اااص   عز: 

 غ اششه بششر ررششکال  و (1،ششا بششه  ششکل رت رکششز   ( عازیششابم آروختششه5،شش ت صسشش ن وعنتقششال آن  

 (.4890ر اسه به ، وعن یک سازران آروز م ) فیع یوا رط ق   (7 

آروزعن رت اس  با عستع عد،ا و ،الیق خود  به یادگیری رم یردعزنش     دا عین گونه ر عاد  دعن 

آروزعن دا ص شارم  عالیشت ،شای آروز شم و      ی عستع عد،ای بالقوه دعن ااوا کردن ، هو صوهه به ب

خواد  ، چ ین ری ودیتم دا عدعرشه اونش  یشادگیری و ییرشر ت صیلشی م        وق برناره به مرم رم

 شون  کشه    دعن  آروز وهود نخوع،  دع ت. رع  ان دا عین ر عاد به رتخللانم صوعنشا صاش یل رشم   

آرشوزعن   زعن اع دا  رآی   یادگیری بر ،ه ه دعان   به ،الوه آنان دا دستیابم دعن آرو اع،  ایم دعن 

عی خوع، ش    به ر ابع دعن  برعی عنجام دعدن  عالیت ،ای صیقیقاصم و یژو،رم  نق  صسهیل ک  ش ه 

(. دا حقیقت نق  سش تم رع  شان کشه ر اشع عصش م      4831دع ت)سازران آروزش و یرواش صهرعن 

آروزعن برعی خودیادگیری و صسشهیل     ن   به اع،  ای دعن   گان آن   اخته رمدعن  و عاعیه ک  

د، ش  کشه    آروزعن نرشان رشم   رع  ان به دعن  ک  . دسترسم عیران به ر ابع  رعوعن دعن   صغییر رم

،ای خود دا ههت عاصقا و بهاود کیفیت زن گم خوی  عسشتفاده   مگونه بیاروزن  و مگونه عز آروخته

 (.4997و یرواش رالزی  ک    )آروزش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Information & Communication Technology     2. Smart school 

2 Zain & Murugaiah 
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آروزعن رم آروزن  که عناو،م عز ععال،ا  اع یردعزش ن ای ش  و عز عیشن    دا ر عاد ،و     دعن 

صوعن ش  بشا ر شابع ،  شم      آروزعن رم ععال،ا  دا ههت یادگیری بیرتر عستفاده ک   . ، چ ین دعن 

(. دا رش عاد  2008  4آرشوزعن رش عاد دیگشر عاصاشاق بر شرعا ک  ش  )احشیم        ههان  رع  ان و دعن 

آرشوزعن اع یاسشگ گوی ش   عز     صوعن   به های عی که خود ان ص ام سؤعال  دعنش   ،و      رع  ان رم

،ایران اع دا اعیانه یی ع ک    و برعی بقیه بشازگو ن ای ش . علاتشه رش عاد      ،ا بخوع،   یاسگ یرس آن

   مه ععال،اصم دا  ضای رات م بر د، آروزعن نران رم ،و     عین کااعیم اع نیز دعان  که به دعن 

 (.2008  2وب  ابل ع،ت اد عست و مه ععال،اصم عازش ،  م ن عاد )یونیکو

دا حقیقت دا ر عاد ،و     نق  س تم رع  ان که ر اع عص م دعن  و عاعیشه ک  ش گان آن   

ر شابع   یادگیری و صسهیل دسترسم عیران بشه  آروزعن برعی خود   ن   به اع،  ایم دعن    اخته رم

د،   که مگونه بیاروزنش  و مگونشه عز    آروزعن نران رم ک  . رع  ان به دعن   رعوعن دعن   صغییر رم

،ای خود دا ههت عاصقا و بهاود کیفیت زن گم خوی  عسشتفاده ک  ش  )آرشوزش و یشرواش      آروخته

آرشوزش  عسشت   دیگشر رع شم بشه ، شوعن       8IT عی که رات م بر (. به ،اااصم دا ر اسه4997رالزی  

 (.4838آروزعن به ، وعن یادگیرن ه صرت نخوع،   بود )،طااعن   د،  ه و دعن 

، ت ر عاد ،و      ک ک به عهرعی ع، عت ر م آروزش کروا و نیز صقویت و یرواش نیروی 

کااآراده برعی روعهه با اوی عد،ای  رن بیست ویک بوده عست. دا عین ر عاد ریتشوعی داد  قشن   

عی   ع زعا،شای م  اسشانه   ،شای علکترونیکشم  نشرم    مایم نیست ب که  ارل کتاب ،ای ری ود به کتاب

(. و عز آنجایم که عسشتفاده  4997،ای ععال،اصم عست )آروزش ویرواش رالزی    ع زعا،ا و یایگاه داد

،ای ه ی  ععال،اصم  صوعن بالقوه نوی م اع دا آروزش رات م بر  اوای ی یش  رشم آوادکشه     عز   اوای

یادگیری بسیاا رؤثر عست و  عین    اوای دا  یادگیری بشه   –عز آن ،ا دا  رآی   یادد،م  گیری بهره

 (. 4830صوا  رادعم علع ر صأثیر گسترده و، یق دعاد )ماایانم   

آروزعن عسشت کشه عولشین بشاا      عز ه  ه ،وعرل   اختم رؤثر بر ییرر ت دعن  1داگیری   اختم

قیقم به ر ظوا براسم یادگیری کالسم به کشاا بردنش . آنهشا    ( آن اع دا صی4938) 5کوانو و ر  ی چ

آروزعن اع به صوا  ع رعد داگیر دا کالد که صفسیر   اختم رتفشاوصم عز خشود و رییطرشان     دعن 

گذعاد  آروزعن دا کالد صأثیر رم دعان  دا نظر گر ت  . داگیری   اختم بر ریزعن و نوع صالش دعن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rahimah    2. UNEECO    3. Instructional Technology 

4. Cognitive engagement       5. Corno & Mandinach 



 401 3131بهاروتابستاناول،یشمارهیچهارم،دورهی داسم   ،ای برناره یژو،    

 شود. کوانشو و ر ش ی چ یشادگیری      نگیخته  ش ه دا نظشر گر تشه رشم    و به ، وعن یک رعیاا ا تاا برع

آرشوزعن   ک  ش  کشه دعنش     دعن   و ، وعن رم خودنظم بخ  اع  وی صرین  کل داگیری   اختم رم

( و  ادا به صغییر اع،ارد،ا با صوهه بشه واشایم رت شوع کشالد     4بای )یاد بگیرن  که مگونه یاد بگیرن 

ظم بخ  ،ااا  عست عز ع کاا, عحساسا  و ع، ال خودعیجادی کشه  با   . به ،اااصم یادگیری خودن

گیشری دعاد)زی شررن و ، کشااعن      آروزعن ههشت  عوا نظام دعا دا اعستای اسی ن به ع، عت دعن  به

4991  .) 

گشر   ی رهم دا آروزش یشک ،ارشل صسشهیل    او یادگیری خودنظم بخ  به ، وعن یک سازه عزعین 

و رواد صوهه سیاست گذعاعن  رع  شان  رربیشان و وعلش ین  شرعا      برعی ییرر ت صیلی م  رطرح بوده

ک    زیرع یشادگیری   آروزعن اع برعی یادگیری ، یرگم آراده رم گر ته عست. عین نوع یادگیری دعن 

 (.  4993با   )زی ررن   رست ر و دعئ م رست زم خودآروزی رم

ب ش واع و   وب نظشری دیش گاه  صوهه به نق  خود دا ک ترل ا تاا و عز ه  ه یادگیری بشه مشاام  

گشردد.  عهت ا،م بشاز رشم   –( دا نظریه یادگیری عهت ا،م و سپس نظریه   اختم4994، کااعن )

صوعنایم  رد دا ک ترل ع، شال خشود دا صشوا     "( ک ترل خود اع به صوا  4971) 2صوازن و را،ونم

عن . بعش  عز عنجشام صیقیقشا  ییرعرشون نقش  ،وعرشل        صعریم کرده "ناودن  راا،ای بیرونم رستقیم

عهت ا،م رؤثر بر ک ترل خود  صوهه ، گان به ،وعرل ی هان ،اعفم و  ش اختم ه ش   ش  کشه دا     

صع یم علگشو ،شای   "،ای ک ترل خود  بیث  به یژو،  4931واع دا سال ک ترل خود رؤثر عست. ب  

عساسم ا تاا رت اس  با  رعین ه ی  و ص عوم ا تاا یس عز هذب یا ناشودن  شرعین ک تشرل ک  ش ه     

اع ع زود. عرا صرت عنتقال ک ترل ا تاا عز ،وعرل بیرونم به خود  رد  عرکان عنطاشاق بشا  شرعین     "عولیه

س  رست ر ا تاا دا رو عیت ،ای رخت م اع  رع،م نخوع،  آواد. به ، ین دلیشل  یویای بیرونم و ص ا

،شای آروختشه    ب  واع  ک   سطح باالصری اع به نام خودنظم بخرم رعر م کرد که ،شالوه بشر یاسشگ   

صری مون رعیاا گزی م  خودعاز شیابم و خودصقشویتم دا آن دخیشل ،سشت          ه,  رعی  ،ای هزئم

 (.  4991)زی ررن و ، کااعن 

  ع شرعد خشودنظم بخش    رآی ش      4994عهت ا،م ب ش واع   –ی   اختم ب ابرعین عز دی گاه نظریه

یادگیری و صیلی م خود اع با صعیین ع، عت مال  عنگیز  بشه کشااگیری اع،ارد،شای ر اسش  بشرعی      

دستیابم به ع، ع ران و با  هرست کردن ،وعرل خشودنظم بخرشم کشه روهش  برعنگیختشه  ش ن و       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Learn to Learn      2. Thoresen & Mahoney 
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برنش . عیشن ع شرعد  عحسشاد کااآرش ی بشاالیم نسشات بشه           ود به یی  رشم  ،ایران رم ش، عیت صال

،ایران دعان  که عین عداعک بر ع، عت دعنرم و رهااصم آنها و بر صعه  نسات به دسشتیابم بشه    صوعنایم

 (.  4991گذعاد ) انک  عین ع، عت عثر رم

ص شام عبعشاد عصش م کشااکرد خشود اع      آروزعن برعی بهی ه کردن رطالعه خود بایش    به ،اااصم دعن 

خودنظم بخرم ک   ؛ یع م عز یادگیری خودنظم بخ  برعی رو قیت دا یشادگیری عسشتفاده ک  ش .    

آروزعن رع والً به ، وعن یادگیرن گانم   اخته رم  ون  کشه صجربیشا  یشادگیری خشود اع      عین دعن 

ک   گانم بر عنگیخته   ادگیری  رکتک    و دا عرر ی ،ای رخت م ر یریت رم عوا کااآر  به  یوه به

 (.  4991و 4990با    )زی ررن   رستقل و به لیاظ  رع  اختم  عال رم

یادگیرن گان خودنظم بخ   رج و،ه بزاگم عز اع،ارد،ای   اختم و  رع  اختم اع دا عختیشاا  

 گیرنش . ، چ شین   کشاا رشم   دعان  که دا صوا  لشزوم بشه ، گشام عنجشام صکشالیم صیلشی م خشود بشه        

یادگیرن گان خودنظم بخ  ع، عت یادگیری ر اس  و یرتکاا الزم برعی اسی ن بشه عیشن ع،ش عت اع    

 (. 4994  4نیز دعاع ،ست   )یی تریچ و گااسیا

؛ کریشک  4979  2)آن اسون و ای او "یردعزش د یق"و رتعا   آن  "سطوح یردعزش"بر عساد 

عنوعع رخت م اع،ارد،ا, ییارش ،ای رخت شم   ( عستفاده عز 4979  1؛ ژعکوبم وکریک4972  8و الکهاا 

ی بشین   ود. م انچه دا صیقیقا  بسیاای  اعبطه یادگیری و نیز سطوح رخت م رو قیت اع ر جر رم

(, 4937) 5یادگیری خودنظم بخ  با ییرر ت صیلشی م ررشخش  ش ه عسشت. سشی ونز و بوکهشم      

ی یادگیری خودنظم بخ  نق  عن  که عستفاده عز اع،ارد،ا ( ررخش کرده4931) 1وی ستین و رایر

 (.  4990  ره م دا ییرر ت صیلی م دعاد )زی ررن

عی  عثرع  ر ابع رخت م نظااصم که  ارل خشود نظشااصم, نظشاا  رربشم و بش ون       دا رطالعه 7لن

آرشوزعنم کشه دعاعی    آروزعن رواد براسم  رعا دعد. عو دایا ت دعنش   نظاا  عست اع بر ییرر ت  دعن 

بودن   ،  کرد بهتری عز سایرین دع ت   و عز اع،ارد،ای خودنظم بخ  بیرتری اوش خود نظااصم 

،شا اونش    ( و عز آنجایم که ر عاد ،و     ر عاسم ،سشت   کشه دا آن  4991عن  )لن   عستفاده کرده

ک شک  -یادگیری  ر شابع آروز شم   -ی  رآی  ،ا ع،م عز ر یریت  نظاا   ک ترل  یادد،معهرعی ک یه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Pintrich, P .R, Garcia      2. Anderson, J. R. & Reder, L. M. 

3. Craik, F. I. M. & Lockhart, R. S.   4. Jacoby, L. L. & Crail, F. I. M 

5. Simmons and Bvkhf      6. Vynstyn and Mayer 

7. Len 
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م  عس اد و عروا د تری  عاصااعا  و راشانم صوسشعه ی آن ،شا رات شم بشر  شاوع و دا       آروز م  عاز یاب

ههت بهاود نظام آروز م و صربیتم  یژو،  ریوا عرعحم   ه عسشت )آرشوزش و یشرواش صهشرعن      

نظم بخ  دا  (  ، چ ین عز آنجایم که یکم عز ع، عت ر عاد ،و     ع زعی  یادگیری خود4890

نظم بخ  بر یادگیری و ،  کشرد   صوهه به ع، یت و صأثیری که یادگیری خودآروزعن عست و با  دعن 

 ،ای زیر عست: آروزعن دعاد  ، ت عص م عین یژو،  آزرون  رضیه دعن 

 آروزعن ر عاد ،و     و س تم با ،م صفاو  دعاد. نظم بخ  دا دعن  یادگیری خود -4

 ،م صفاو  دعاد.آروزعن ر عاد ،و     و س تم با  ییرر ت صیلی م دعن  -2

نظم بخ  و ییرر ت صیلی م دا رش عاد ،و ش    و سش تم  بشا ،شم       اعبطه یادگیری خود -8

 صفاو  دعاد.

 

 روش

 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

،شای یشژو،  عز اوش    یژو،  حاضر عز نوع کاابردی عست. با صوهه به را،یت روضشوع و ،ش ت  

آرشوزعن رقطشع    هارعه آراای عین یژو،  اع ک یه دعنش   عی عستفاده   ه عست. رقایسه-صیقیق ، م

صرکیل  94-92عبت عیم ر عاد ،ادی و ،و      هر عصفهان ع،م عز دختر و یسر دا سال صیلی م 

 دعده عست.

 

 آموزان نمونه با توجه به جنسیت و به تفکیک مدارس : توزیع فراوانی و در صد دانش6جدول 

 ه سیت
 ر عاد ،و     ر عاد ،ادی

 داص   رعوعنم داص   رعوعنم

 10 420 5/57 445 یسر

 10 30 5/12 35 دختر

 400 200 400 200 ه ع

 

آروزعن ن ونشه دا   دا ص ( عز دعن  5/57نفر) 445 ود   عوا که دا ه ول  وق ررا، ه رم ، ان

 آرشوزعن  دا ص ( عز دعنش  10نفر) 420دا ص ( آنها دختر ،ست  . 5/12نفر) 35ر عاد ،ادی یسر و 

 دا ص ( آنها دختر ،ست  .10نفر ) 30ن ونه دا ر عاد ،و     یسر و 
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 ها روش تحلیل داده

،شا بشا    عسشتفاده  ش ه عسشت و صی یشل دعده     lisrelو  spssع شزعا   ،ا عز نشرم  به ر ظوا صی یل دعده

  یرر عنجام   ه عست. zدو گروه رستقل و  t،ای آراای صی یل ،ارل صأیی ی   اوش

 

 ها دادهابزار گردآوری 

نظم بخ  عز رقیاد صهیه   ه صوسشن ری شر و ، کشااعن     گیری رتغیر یادگیری خود برعی عن عزه 

گویه بوده و ری ر و ، کااعن ضشری    7نظم بخ  دعاعی  ( عستفاده   . رقیاد یادگیری خود4991)

ا یک عهشرعی  عن . ضری   اب یت ع،ت اد عین یرس  ناره د اع برعی آن گزعاش کرده 3/0آلفایم برعبر با 

نفر رش عاد ،و ش   ( بشا اوش     85نفر ر عاد ،ادی و 85گویان )نفر عز یاسگ 70آزرایرم دا بین 

گیشری   به دست آر . به ر ظوا   اسایم و صأیی  ،وعرل عنش عزه  72/0آلفای کرعنااخ ریاساه و برعبر با 

ل صأئیش ی رشواد   سازه یادگیری خودنظم بخ   ع،تااا سازه عین یرس  ناره بشا عنجشام صی یشل ،ارش    

گیری یادگیری خودنظم بخ   صرین یااعرتر،ای علگوی عن عزهرهم 2آزرون  رعا گر ت. ه ول   ااه 

  رقادیر یااعرتر عستان عاد برعی ،شر یشک عز ،وعرشل, نرشان     2د، . بر عساد نتایج ه ول  اع نران رم

رت شاار آنهشا نیشز     t >2ی رربوق بشوده عسشت کشه رقش عا     ی باا ،ار م آنها اوی رتغیر نهفتهد،  ه

 د، .رع ادعای سهم ،ر یک دا عن عزه گیری رتغیر نهفته اع نران رم
 

 : پارامترهای الگوی اندازه گیری خودنظم بخش در تحلیل عاملی تأئیدی2جدول 

T یااعرتر عستان عاد خطای رعیااβ  برآواد یااعرترb 
 یااعرتر

 سؤعال 

15/5 07/0 81/0 87/0 48 

70/3 07/0 52/0 14/0 41 

21/1 07/0 83/0 14/0 20 

35/9 01/0 59/0 18/0 25 

92/5 07/0 81/0 14/0 81 

20/9 07/0 55/0 17/0 83 

41/1 01/0 87/0 81/0 11 

ی به دست آر ه بشرعی ، شه   t ود عز آنجایم که رق عا  عوا که دا ه ول  وق ررا، ه رم ، ان
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صشوعن ، شوعن کشرد کشه ،شر یشک عز        عست رم 91/4( باالصر عز 11-83-81-25-20-41-48سؤعال  )

 گیری ،ارل یادگیری خودنظم بخ  ،ست  . سؤعال  دعاعی نق  رهم و رع ادعا دا عن عزه

ی برعزن گم وهود دعاد کشه دا عی جشا    ،ای صی یل ،ار م  م  ین ررخله به ر ظوا عازیابم ر ل

 شاخش صعش یل  ش ه نیکشویم بشرعزش        (IFG،شای رجشذوا کشای  نیکشویم برعزنش گم )      عز  اخش

(AGFIو ایره )   (  ی خطای ریانگین رجشذواع  صقریشRMSEA     عسشتفاده  ش ه عسشت. رقش عا )

ی نیکویم برعزش  عز صفر صا یک دا نوسان ،ست   که  اخش نیکویم برعزش و  اخش صع یل   ه

ی خطشای  را ای صر با   نیکویم برعزش علگو بیرتر عست. ع،ر مه رق عا عین  اخش به یک نزدیک

ی نرشان د، ش ه   05/0ریانگین رجذواع  صقری  بای  صا ح  عرکان کومک با   و رقشادیر ک تشر عز   

 یا بیرتر حاکم عز برعزش ضعیم عست. 4/0نرانگر برعزش ر اس  و صا  03/0برعزش کارالً ر اس   صا 

 

 های نیکویی برازش الگوی اندازه گیری یادگیری خودنظم بخش : شاخص3جدول 

 اخش صع یل   ه 

 نیکویم برعزش

 اخش نیکویم 

 برعزن گم

ایره خطای ریانگین 

 رجذواع  صقری 

سطح 

 رع ادعای
 رجذوا کای داهه آزعدی

97/0 93/0 01/0 012/0 41 37/22 

 

،ای برعزش دا سشطح  ابشل  اشولم     ،ای ه ول  وق نران رم د،   اخش ، انطوا که  اخش

،ا رتجانس ،ست   و یشک ،ارشل    صوعن گفت سؤعل برعزش ر اسام دعاد و رم،ا  ،ست   و ر ل با دعده

 ،ا وهود دعاد. زیر ب ایم یع م یادگیری خودنظم بخ  برعی سؤعل

آرشوزعن ،شر    آروزعن نیزعز عریق رع ل و ریشانگین ن شرع  داود دعنش     ییرر ت صیلی م دعن 

 گیری   . کالد عن عزه

 

 ها تحلیل داده

بین اع،ارد،ای خودنظم بخ  با ،  کرد صیلی م و رقایسشه آن دا دو  به ر ظوا براسم اعبطه 

ر اسه ،ادی و ،و      دا عبت ع ریانگین و عنیرعت رعیاا  رتغیر،ای یشژو،  دا دو ر اسشه عاعیشه    

 گردد.رم
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 های توصیفی متغیرهای پژوهش . شاخص0جدول 

 رتغیر ،ا
ریانگین ر عاد 

 ،ادی

عنیرعت عستان عاد 

 ر عاد ،ادی

ریانگین ر عاد 

 ،و    

عنیرعت عستان عاد 

 ر عاد ،و    

 94/2 31/41 72/2 09/45 نظم بخ  اع،ارد،ای خود

 14/2 94/43 39/2 03/43 ،  کرد صیلی م

 

د،   ریشانگین اع،ارد،شای خشودنظم بخش  دا رش عاد       نران رم 1عوا که نتایج ه ول  ، ان

عسشت.   31/41ریشانگین اع،ارد،شای ،و ش       عست دا حالم که دا ر عاد ،و      09/45،ادی 

عست دا حالم که دا ر عاد ،و     ریشانگین   03/43ریانگین ،  کرد صیلی م دا ر عاد ،ادی 

 عست. 94/43،  کرد صیلی م 

ی  ریزعن عسشتفاده عز اع،ارد،شای خشودنظم بخش  و ،  کشرد صیلشی م        دا  عدعره برعی رقایسه

با دو گشروه رسشتقل عسشتفاده  ش . یکشم عز یشی         tاوش آروزعن ر عاد ،ادی و ،و     عز  دعن 

د،  عین عصل  نران رم 4،ای عین آزرون  ا،ایت عصل ، گ م وعایانس عست. نتایج آزرون لوین  رض

و سطح رع ادعای آن  tریزعن  5صوعن گزعاش کرد. ه ول  ا،ایت   ه عست و نتایج اع با عع ی ان رم

 د، . ی خودنظم بخ  نران رماع دا دو رتغیر ییرر ت صیلی م ویادگیر

 

 و سطح معناداری آن در متغیرهای پژوهش  t: میزان5جدول 

 رتغیر،ا
 آزرون لوین

t سطح رع ادعای 
F سطح رع ادعای 

 0.15 0.11 0.13 0.01 ییرر ت صیلی م

 0.01 92/3 0.31 0.08 اع،ارد،ای خودنظم بخ 

 

ررا، ه   ه بشرعی رتغیشر    t ود عز آنجایم که رق عا  ررا، ه رم 5عوا که دا ه ول  ، ان     

آروزعن ر عاد ،ادی  صوعن گفت که بین ،  کرد صیلی م دعن  ییرر ت صیلی م رع ادعا نیست رم

( صفاو  رع شادعای وهشود نش عاد. ولشم دا رشواد      94/43( و ،و     با ریانگین )03/43با ریانگین )

صوعن گفت  رع ادعا عست رم 05/0دا سطح   tنظم بخ  عز آنجایم که رق عا   یر اع،ارد،ای خودرتغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Levine's Test 
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( و 09/45آروزعن ر عاد ،شادی بشا ریشانگین )    که دا عستفاده عز اع،ارد،ای خودنظم بخ  دا دعن 

 آروزعن ر عاد ،و     بیرشتر عز  ( صفاو  رع ادعای وهود دعاد. و دعن 31/41،و     با ریانگین )

 ک   . آروزعن ر عاد ،ادی عز اع،ارد،ای خودنظم بخ  عستفاده رم دعن 

ضرعی  ، استگم بین رتغیر،ا و ضرعی   یرر رعادل ،ر یشک اع دارش عاد ،شادی و     1ه ول 

 ،و     نران رم د، .

 

: مقادیر ضرایب همبستگی راهبردهای خودنظم بخش و عملکرد تحصیلی و ضرایب فیشر 1جدول 

 مدارس عادی و هوشمندمعادل آنها در 

 ر عاد ،ادی
r 241/0* 

r‘ 243/0 

 ر عاد ،و    
r 159/0* 

r‘ 197/0 

05/0p*<  

 

نظشم بخش  و     ود رق عا ، استگم اع،ارد،شای خشود   عوا که دا ه ول  وق ررا، ه رم ، ان

( دا سشطح  r= 159/0( و ، چ ین ر عاد ،و ش    ) r=241/0،  کرد صیلی م دا ر عاد ،ادی )

رع ادعا عست. بع  عز به دست آوادن ضرعی   یرر رعشادل ،شر یشک عز ضشرعی  ، اسشتگم عز       05/0

( ههشت رقایسشه صفشاو  رقشادیر     1 یرر )گزعاش   ه دا هش ول   z رقادیر ضرعی  ه ول رربوعه 

 یرشر ههشت    z ، استگم دا ر عاد ،ادی و ،و     با گذع تن رقشادیر دا  ررشول رربشوق بشه     

 عن . گزعاش   ه 7ل ریاساه گردی ه  ع، عد حاصل دا ه ول ی رتغیر ،ای رستقرقایسه

 

فیشر جهت مقایسه تفاوت مقادیر همبستگی در مدارس عادی و  z . مقادیر ضرایب 7جدول 

 هوشمند

 ،  کرد صیلی م رتغیر ،ای یژو، 

 *79/2 نظم بخ  اع،ارد،ای خود

 

نظشم بخش  بشا ،  کشرد       یرر دا اعبطه بین اع،ارد،ای خشود  z عز آنجایم که رقادیر ضرعی     
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عست  رم صوعن ، وعن کرد که دا  اعبطه بین رتغیشر اع،ارد،شای    91/4( بزاگ صر عز 79/2صیلی م )

( و رش عاد ،و ش      241/0آرشوزعن رش عاد ،شادی )    خودنظم بخ  و ،  کرد صیلی م دا دعنش  

 ه دا ر عاد ،و     بیرتر عز ر عاد ،ادی عست. ( صفاو  رع ادعای وهود دعاد. و عین اعبط159/0)

 

 گیریبحث و نتیجه

ایزعن و رتل یان ر عاد ،و ش     شرعا    یکم عز رسای م که بای  ، وعاه ر نظر رسؤوالن  برناره

گیرد  عازیابم صیقق ع، عت صعیین   ه برعی عین ر عاد عست. عز آنجایم که یکم عز ع، عت رش عاد  

آرشوزعن   عثربخ  صقویت و ع زعی  اع،ارد،ای خودنظم بخ  و ، چ شین ،  کشرد صیلشی م دعنش     

 ع عین دو رتغیر دا یژو،  حاضر رواد براسم  رعا گر ت  .   عست لذ

عشوا   صوعن ش  بشه   ک  ش   رشم   آروزعنم که عز  رآی  ،ای خودنظم بخ  بیرتری عستفاده رشم  دعن 

رؤثرصری رطالعه ن ای  . دا کشل یادگیرنش گان خشودنظم بخش   یادگیرنش گان  عشالم ،سشت   کشه         

،ش ت  خودررشا، ه گشری و خودعازیشابم اع بشا       رآی  ،ای رخت م خودنظم بخرشم ران ش  ص ظشیم    

. 4(4990ک  ش )زی ررن    اع،ارد،ای صک یفم و باوا،ای خودعنگیز م  ران   خودکااآر ی  ، رعه رم

صوعن ش  آرشوزش دعده  شون      د،ش  کشه  رآی ش ،ای خشودنظم بخرشم رشم       ، چ ین  وع،  نران رم

،ششای  آرششوزش رهششاا  ( نرششان دعد کششه2001(. یششژو،  اضششوعن و ، کششااعن) 4993)زی ششررن, 

،ای خشودنظم بخرشم عسشت( بشه دعنرشجویان ررشروق  ع شزعی  ییرشر ت           رع  اختم)که عز رؤلفه

نقش   رآی ش ،ای خشودنظم بخش  دا       ود. ع، یت یشادگیری رشادعم علع شر و    صیلی م اع با،ث رم

ن اع آریز و ، چ ین  ابل آروزش بودن آنها صوهه به عین نوع یادگیری و آرشوزش آ  یادگیری رو قیت

ن ای . ب ابرعین ،ش ت عیشن یشژو،  براسشم ریشزعن یشادگیری خشودنظم بخش  و          عهت اب نایذیر رم

عوا کشه   ،  کرد صیلی م و رقایسه ی عاصااق عین دو رتغیر دا ر عاد ،ادی و ،و      بود. ، ان

ریزعن عستفاده عز اع،ارد،ای خودنظم بخ  دا ر عاد ،و ش    بیرشتر عز سش تم     ررا، ه گردی  

آروزعن دو نوع ر اسه صفاو  رع ادعای وهشود ن ع شت. عیشن     ولم دا ،  کرد صیلی م بین دعن  بود

صوعن  به دالی م عز  ایل ناود ساختاا و  ر، گ ر اس  بشرعی   آروزعن رم ، م صفاو  دا ،  کرد دعن 

روده و کااگیری   اوای ععال،ا  و عاصااعا  دا آروزش  ک اود دبیرعن رجرب و کااآز سازی  به ییاده

(. ، چ ین ،وعر م مون  ک اود رهشاا   4839ک اود ریتوعی علکترونیکم با  )زرانم و ، کااعن  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cleary & Zimmerman 
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و دعن  رع  ان  د وعای ص فیق   اوای با آروزش  ک اود زران برعی کاا با اعیانه و  ق عن کااک شان  

 (.4838)،طااعن   نظااصم برعی عهرعی عین عرح نیز صأثیرگذعا عست

عین دو رتغیر دا ر عاد ،و     بیرتر عز س تم بود و عین نتیجشه ، سشو بشا     ، چ ین عاصااق 

، ت ر عاد ،و     یع م ا   ، ه هاناه دعن  آروز عسشت. بشه ،اشاا  دیگرنظشام آرشوزش  دا      

آروزعن رتغیر عست. رع م نق  اع،  ا اع دعاد و دعن  آروز  ر عاد ،و     نسات به عستع عد دعن 

 یم داسم اع  رع رم گیرد.  با صیقیق و یژو،  رفا،

کشااگیری   ،شای سش تم  سشعم دا بشه     دا ر عاد ،و     با ک اا گذع تن یک سری عز بازدعان ه

آرشوزعن         اوای ععال،ا  برعی عاعیه آرشوزش دعانش . و آرشوزش رشؤثر رسشت زم آن عسشت کشه دعنش         

بتوعن ش  دا رشواد    خودنظم بخرم اع یاد بگیرن . ب ین صرصی  که هسشتجوگرعن ععال،شا  با ش   صشا    

عازش ععال،ا  وسیعم که دا  اکه ههانم عی ترنت برعی آنان روهود عست به عاز یابم بپردعزن . دا 

،شای   وع ع دا ر عاد ،و      رع  ان به های عی که صالش ک    خود شان یاسشخم بشرعی یرسش     

یی ع ک  ش  و عیشن بشه     ،ایران اع دا اعیانه خوع،   هوعب یرس  آروزعن یی ع ک     عز آن ،ا رم دعن 

نظشم بخرشم دا    آروزعن ک ک زیادی خوع،  کرد و عیشن ع شزعی  خشود    صر   ن دعن  نظم بخ  خود

آروزعن به نوبه خود با،ث ع زعی  ییرر ت صیلی م آنان نیز خوع،ش   ش . وهشود اعبطشه بشین       دعن 

،شای   ژو، ،شای یش   نظم بخ  و ییرر ت صیلی م دا عین یژو،  نیز ، سو با یا تشه  یادگیری خود

(؛ 4992) 2(؛ برکوسشکم 4931) 4 ا م عز  ایل رطالعا  عنجام   ه صوسن کاری ویم  کااناین و دعاچ

  1( ؛ دی ک ششرک4991) 5(؛  ششورکر  د شش ر و عسششکان ن4998) 1(؛ علششیس4993) 8کااوبیشش ل ک شش 

  بشایس (   به نقل عز دیسو , اویشزا و  2000) 7(   دیکرو   وا ا ل و عی  2000دی سو  و اویزا )

؛ سی ونز 2001؛ گرین و ، کااعن   4991و زی ررن و کیتسانتاد   4991زی ررن و ب  واع  ؛2004

 عست. 4990؛  به نقل عز زی ررن  4931؛  وی ستین و رایر 4937و بوکهم 

صغییری دا  رد عیجاد ک   و ، شین   صوعن  نو،م خود نظم بخرم رم ب ابرعین عکتساب رهاا  خود

د،  که ر عاد ،و     دا عین زری شه   صیلی م گردد. عین یژو،  نیز نران رمعرر با،ث ییرر ت 

ی ،شر   ایزعن کروا اع برعی بهاشود و صوسشعه   گزعاعن و برناره صوعن   سیاست عن  و عین عرر رم رو ق بوده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kameenui, Carnine, Darch        2. Borkowski                 

3. Carr&Biddlcomp      4. Ellis 

5. Schumaker Deshler &Scanlon   6. De Clerk 

7. De Cort, Verschuffel &Eynde 
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 مه بهتر عین ر عاد دا سرعسر کروا یاای اسان . 
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