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Abstract
The purpose of this study was to compare the
academic achievement and self-regulation among
boy students schools Mizan and ordinary Tehran
with a causal-comparative method. The statistical
population of this study consists of all boy students
of schools Mizan and ordinary schools of Tehran in
1396-1397, approximately 520 of them were. A
sample of 320 people (160 from Mizan schools, 160
other schools) was selected using a random sample
of cluster sampling using the Krejci-Morgan
sample size table. Data were collected using the
Hermann's
Educational
Achievement
Questionnaire (1970) and Granofesky Emotional
Cognitive (1999). To investigate and analyze the
data obtained in this research, descriptive statistics
(percentage, average) and inferential statistics (Fanalysis of variance) were used to analyze the data
in the sample data and measure the uncertainty in
the deductions. Findings showed that students in
Mizan schools had a higher educational and selfregulation level than students in ordinary schools.
According to these results, it is advisable for
advisers and psychologists to evaluate the variables
of the research and do their utmost to determine the
effect of these factors on the academic achievement
of the students.
Keywords: academic achievement, self-regulation,
Mizan School
98 آبان: ویرایش نهایی

حسن صادقی

چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه پیشرفت تحصیلی و خود تنظیمی دانش
 از روش علی.آموزان پسر مدارس میزان و عادی شهر تهران انجام شد
 جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان مدارس.مقایسه ای بود
 است که به طور تقریبی1397-1396 میزان و عادی شهر تهران در سال
 با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه. نفر بودند560 تعداد آن ها
،کرجسی– مورگان به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای
 نفر مدارس غیرمیزانی) مورد160 ، نفر مدارس میزان160(  نفر320 تعداد
 دادهها با استفاده از پرسشنامه پیشرفت تحصیلی.مطالعه قرار گرفتند
) به دست1999( ) و تنظیم هیجان شناختی گرانفسکی1970( هرمنس
 برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده در این تحقیق.آمد
 میانگین) و آمار استنباطی (آزمون،از شاخص های آمار توصیفی (درصد
 تحلیل واریانس) برای تجزیه و تحلیل اطالعات موجود در داده هایF
 یافتهها نشان.نمونه و سنجش عدم قطعیت در استنباط ها استفاده شد
داد که دانشاموزان مدارس میزان از نظر پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی
 با توجه به این نتایج به مشاوران.باالتر از دانشآموزان مدارس عادی بودند
و روانشناسان توصیه میشود متغیرهای پژوهش را مورد ارزیابی قرار داده
و تمام تالش خود را در جهت شناخت تاثیر هر چه بیشتر این عوامل در
.پیشرفت تحصیلی دانشآموزان انجام دهند

97  آبان:پذیرش

. مدارس میزان، خودتنظیمی، پیشرفت تحصیلی:کلیدواژهها
97  شهریور: دریافت

 پژوهشی: نوع مقاله

مقدمه
 اقتصادی و اجتماعی، بالندگی فرهنگی، زیرا پیشرفت.دانش آموزان به عنوان آینده سازان هر کشور جایگاه ویژه ای را دارا هستند
 به همین.)1396 ، رشد علمی و افزایش سطح آگاهی افراد آن جامعه خواهد بود (عزیزی و زاللی،کشورها در گرو تربیت نیروی متخصص
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دلیل نیاز است تا به ا ین قشر از جامعه توجه خاصی شود وگرنه گرفتار مخاطرات روز افزونی چون اعتیاد ،خودکشی ،اضطراب ،افسردگی و
فرار از مدرسه خواهند شد (نورایی .) 1395 ،در این بین ،مدارس از نظر سطح و کیفیت آموزشی و تربیتی متفاوت می باشند .آنچه می توان
در مورد مداس عادی گفت و آن را تعریف کرد این است که در آیین نامه اجرایی مدرسه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش آمده است
که « :مدرسه مهم ترین نهاد اجتماعی ،تربیتی و آموزشی و اصلی ترین رکن تعلیم و تربیت است که به منظور تربیت صحیح دانش آموزان
در ابعاد دینی ،اخالقی ،علمی ،آموزشی ،اجتماعی و کشف استعدادها و هدایت و رشد متوازی روحی و معنوی و جسمانی آنان ،برابر ضوابط
و دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش تاسیس و اداره می شود» .کار مدارس عادی دولتی ،انسانی و شکوهمند است چون از اقشاری
هستند که جز خدا کسی را ندارند و معلمانی که در مدارس محروم فعالیت می کنند جمله معروف معلمی شغل انبیاست را مصداق می
بخشند (صافی.)1387 ،
ما در دنیایی زندگی می کنیم که در حال حاضر تغییر شتابان است .رشد سریع اطالعات ما را بر آن می دارد که محیط های
یادگیری را به گونه ای سازماندهی کنیم که دانش آموزان را برای رویارویی با چالش های آینده آماده می کند .دانش آموزان در این محیط
ها باید یاد بگیرند که چگونه فناوری اطالعات استفاده کنند ،لذا تمرکز ما باید بر ساختار کالس درس باشد ،این ساختار باید به نحوی
طراحی شود که دانش آموزان مهارت هایی نظیر چگونگی جستجو در مراکز اطالعاتی ،چگونگی دسترسی به منابع و نحوه ارزیابی آنها برای
حل مسائل خود پیدا کنند .بنابراین باید تمرکز بر این موضوع باشد که چگونه فناوری را با برنامه درسی تلفیق کنیم؟ بر این اساس برنامه
درسی هدف است نه فناوری ،در این مفهوم فناوری ابزاری موثر برای دستیابی به نتایج بهتر در فرایند یاددهی – یادگیری است (سرشماری
اطالعات آموزش فناوری.)1390،
به کارگیری گسترده فن آوری اطالعات و ارتباطات در فرایند آموزش ،هم زمان با تحول در رویکردهای آموزشی در جهان ،زمینه
شکل گیری مدارس میزان را فراهم آورده است .این مدارس از جمله نیازمندی های کلیدی جوامع دانش آموز محور می باشند و رویکردهای
توسعه مهارت های دانشی و کارآفرینی دانش آموزان را دنبال می نمایند .در این مدارس فرایندهای یادگیری-یاددهی تقویت شده و محیط
تعاملی یکپارچه برای ارتقای مهارت های کلیدی دانش آموزان در عصر دانایی محورفراهم می شود  .روش غالب در مدارس میزان بر اساس
«یادگیری اکتشافی هدایت شده» است.در این روش ،شاگرد محور و مرکز ثقل فرایند یادگیری است .در روش اکتشافی هدایت شده
یادگیرندگان تشویق می شوند تا به کمک پرسش ها و راهنمایی های معلم به درک و فهم مطالب برسند  .در این روش به یادگیرندگان
هم استقالل و هم مسئولیت الزم برای کشف مفاهیم و برقراری ارتباط بین آنها داده می شود (نقشه راه مدارس میزان .)1390،پیشرفت
تحصیلی 1و خودتنظیمی 2متغیرهایی هستند که به نظر می رسد در بین دانش آموزان مدارس میزان و عادی اهمیت زیادی دارند( .صفری
و بنی سی1397 ،؛ مرتضی پور و رنجبری پور.)1397 ،
پیشرفت تحصیلی به جلوهای از جایگاه تحصیلی دانش آموزان اشاره دارد .این جلوه ممکن است بیانگر نمرهای برای یک دوره یا
میانگین نمرهها در دورهای مربوط به یک موضوع یا میانگین نمرههای دورههای گوناگون باشد (عاشقی .)1396 ،اهمیت پیشرفت تحصیلی
از بعد دیگری هم قابل تأمل است ؛ از آنجا که هر نظام تربیتی به جهت حصول بهترین شرایط و نتایج  ،رفع کمبودها در سراسر فرآیندهای
آموزشی و پرورشی و استفادة بهینه از درون دادها ،همواره مورد ارزیابی متخصصان قرار میگیرد؛ و در نهایت محصول نظامهای آموزشی و
پرورشی نیز دانش آموختگانی هستند که ،واجد برخی از ویژگی هایی شده اند ،پیشرفت تحصیلی می تواند یکی از مهمترین و عینی ترین
متغیرها برای بررسی و ارزیابی کارایی نظام های تربیتی باشد .با توجه به موارد فوق متخصصان در حیطه های مختلف روانشناسی تربیتی
از دیر باز سعی در فهم مجموعه ی عوامل تعیین کننده و مؤثر در پیشرفت تحصیلی داشته اند (یاوریان ،سهرابی ،یاوریان؛ .)1389
حکیم زاده ،ابوالقاسمی نجف آبادی و نجاتی ( )1391در پژوهشی گزارش دادند که بین دانشآموزان مدارس هوشمند و عادی
شهر اصفهان در متغیرهای فوق تفاوت معنیداری وجود دارد و دانشآموزان مدارس هوشمند دارای انگیزهی پیشرفت تحصیلی ،پیشرفت
تحصیلی و احساس تعلق به مدرسهی بیشتری نسبت به دانشآموزان مدارس عادی این شهر بودند .پکران 3و همکاران ( )2011نیز در
پژوهش خود دریافتند که انگیزش پیشرفت با یادگیری و پیشرفت تحصیلی و بروز افکار و هیجانهای منفی مانند استرس و اضطراب که به
افت عملکرد منجر میشود ،رابطه دارد .بر این اساس ،افرادی که از انگیزش و میل به پیشرفت باالیی برخوردارند ،در تمامی حوزه ها و به
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روش
با توجه به موضوع و هدف تحقیق که بررسی مقایسه مدارس عادی و میزان شهر تهران است پژوهش حاضر پیمایشی ،از نوع
علی مقایسه ای و جامعه آماری شامل  280دانش آموز مدارس میزان و 280عادی می باشد که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه
کرجسی– مورگان به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مورد مطالعه قرار گرفتند .نمونه نهایی این تحقیق شامل 320
نفر ( 160نفر دانش آموزان مدارس میزان 160 ،نفر دانش آموزان مدارس غیرمیزانی) که به نسبت تراکم آموزشگاه های میزان و تعداد
دانش آموزان آموزشگاه های عادی با استفاده از جدول کرجسی– مورگان تعیین گردید.

1- Fyfe
2- McClelland & Cameron
3- Brown, Peterson & Yao
4- Zimmerman
5- Puteh & Ibrahim
6- Schonert- Reichl
7- Wighting
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خصوص در زمینه تحصیل ،پشتکار و تالش باالیی خواهند داشت و در مواجهه با مسائل پیشبینی نشده به جای اینکه تحت تأثیر هیجانهای
و افکار منفی قرار گیرند ،راهکارهایی هر چه بهتر را به کار میبندند.
به طور خالصه پژوهش ها نشان می دهند پیشرفت تحصیلی مدارس می تواند تحت تاثیر عواملی از جمله خودتنظیمی باشد
(مانند حجفروش و اورنگی1383،؛ و فیفه .) 2016 ،1خود تنظیمی یک ساختار کلیدی در رشد سالم و سازگار کودکان است (مک کلند و
کامرون ) 2011 ،2که شامل یک چرخه برنامه ریزی ،نظارت و بازتاب نسبت به محیط می باشد (براون ،پترسون و یاو .)2016 ،3نظریه
خودتنظیمی به این نکته توجه میکند که چگونه دانش آموزان شخصاً فرایند یادگیری خود را فعال کرده ،تغییر میدهند و یا آن را حفظ
میکنند (نیک پی و فرحبخش و یوسف وند .)1395 ،یادگیری خودتنظیمی سازههای ارزشمند در تعلیم و تربیت جدید است .هدف اصلی
نظام آموزشی و مجریان آن پرورش یادگیرندگان مستقل است که خود بتوانند فعالیتهای یادگیری را هدفگذاری ،برنامهریزی و به انجام
برسانند (زیمرمن .)2015 ،4خودتنظیمی ،پیامدهای ارزشمندی در فرآیند یادگیری ،آموزش و حتی موفقیت زندگی دارد و یکی از مفاهیم
مطرح در تعلیم و تربیت معاصر است .چهارچوب اصلی نظریه یادگیری خودتنظیمی بر این اساس استوار است که افراد چگونه از نظر
باورهای فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری ،یادگیری خود را سازماندهی میکنند (موالزاده و همکاران.)1392 ،
همچنین پاته و ایبراهیم )2010( 5نشان دادند دانشآموزانی که از راهبردهای مدیریت زمان و مکان ،تنظیم تالش ،یادگیری از
همدرسان و کمکطلبی استفاده کردهاند عملکرد بهتری در زمینه حل مسائل ریاضی داشتهاند .بین انگیزش با راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی رابطه وجود دارد و بین راهبردهای انگیزش برای یادگیری با عملکرد دانشآموزان در یادگیری حل مسئله ریاضی رابطه وجود
دارد .در کل پژوهش نشان می دهند خودتنظیمی به عنوان متغیر تاثیر گذار در غملکرد تحصیلی و نیز پشیرفت تحصیلی اهمیت زیادی
دارد ،که در این خصوص نقش مدارس و سیستم های آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد (شونرت-ریچل 6و همکاران2015 ،؛
وایتنگ.)2006 ،7
در نظام آموزشی کشور به دلیل اقتباسی بودن نظام آموزشی و عدم تناسب کافی و وافی این نظام با نیازهای روز دانش آموزان،
همچنین فاصله نظام با شرایط متناسب فرهنگی -اجتماعی و بومی کشور ،حجم زیاد مواد درسی ،نتیجه مداری و نمره محوری به جای
فرا یند مداری امکان استفاده از روش های پیشرفته ای مثل روش تدریس اکتشافی فراهم نبوده است ،لذا توجه به مفهوم دانش آموز محوری
و تقویت توانمندی فردی از جمله خودتنظیمی می تواند عملکرد تحصیلی و تعاملی مناسبی را برای دانش آموزان به همراه داشته باشد.
در روش آموزشی نوی ن میزان به فرآیند مفهوم دانش آموز محوری در حیطه های مختلف مورد توجه قرار می گیرد .لذا در پژوهش حاضر
تالش شده است پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی به عنوان مفاهیم مرتبط با روش های آموزشی مورد هدف بررسی شود .و سوال اصلی
پژوهش حاضر این است آیا بین پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی مدارس میزان و مدارس عادی تفاوت
وجود دارد؟
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ابزار گردآوری اطالعات
1

پرسشنامه پیشرفت تحصیلی  :پرسشنامه هرمنس ( )1970که دربرگیرنده  29سؤال  4گزینهای به منظور اندازهگیری
پیشرفت تحصیلی آزمودنیها میباشند استفاده شده است  .برای محاسبه پایایی پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی از دو روش محاسبه
آزمن کرونباخ و آزمون-آزمون مجدد استفاده شده است .ضریب همبستگی هر سوال این پرسشنامه با رفتارهای پیشرفت گرا محاسبه شده
است .ضرایب به ترتیب سواالت پرسشنامه در دامنه ای از  0/30تا  0/57می باشد .عالوه بر این در یک مطالعه هرمنس ( )1970بوجود
ضریب همبستگی بین این پرسشنامه و آزمون اندریافت موضوع ) (TATاشاره دارد .ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه به میزان
 0/84گزارش شده است .همچنین با استفاده از روش بازآزمایی در مطالعه اصلی پرسشنامه بعد از گذشت سه هفته مجددا به کار آموزان
داده شد .ضریب پایایی بدست آمده  0/84گزارش شده است (اکبری.)1386 ،
پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی :2پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی پرسشنامه خودسنجی است که در سال 1999
توسط کرنفسکی و همکاران طراحی شده است (کرنفسکی ،کریج ،و اسپین هاون .)2002 ،3ساختار این پرسشنامه چند بعدی بوده و به
منظور شناسایی راهبردهای مقابله شناختی بعد از تجربهای ناگوار به کار میرود .نسخه اصلی این پرسشنامه با  9مؤلفه (سرزنش خود،
پذیرش ،نشخوار ذهنی ،توجه مجدد مثبت ،توجه مجدد به برنامه ریزی ،باز ارزیابی مثبت ،اتخاذ دیدگاه ،فاجعهآمیز پنداری ،سرزنش
دیگران) دارای  36ماده است .مواد این پرسشنامه براساس سازههای نظری و عملی طرحریزی شده اند .هر چهار ماده یک مؤلفه را تشکیل

می دهد که هر مؤلفه هم یک راهبرد را مورد سنجش قرار میدهد .بنابراین این سواالت در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .در مطالعه
ای بشارت ( )1395روایی و پایایی این پرسشنامه را مناسب گزارش کرده است .همچنین پایایی بازآزمایی این پرسشنامه نشان
داده است که راهبردهای مقابله شناختی از ثبات نسبی برخوردارند و همسانی درونی غالب مقیاس ها با ضرایب آلفای کرونباخ
 0/80تایید شده است (کرنفسکی و کریج.)2006 ،
یافته ها
برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده در این تحقیق از شاخص های آمار توصیفی (درصد ،میانگین) و آمار
استنباطی (آزمون  Fتحلیل واریانس) برای تجزیه و تحلیل اطالعات موجود در داده های نمونه و سنجش عدم قطعیت در استنباط ها
استفاده شد .و تحلیل دادهها نیز به کمک نرمافزار  SPSS22انجام شده است .توزیع فراوانی پایه پاسخگویان در این پژوهش حاکی از آن
است که از  320نفر از پاسخگویان این پژوهش که از  160نفر معادل  50درصد از مدارس میزان انتخاب شدهاند و  160نفر معادل 50
درصد نیز برای مقایسه با مدارس میزان از مدارس عادی انتخاب شدند.
جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
آماره

میزان

عادی

متغیر

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

پیشرفت تحصیلی

4/48

0/24

3/58

0/52

خود تنظیمی

3/34

0/15

2/44

0/45

1-

Academic Achievement Questioner
Cognitive Emotion Regulation Questionnaire
3- Garnefski, Kraaij & Spinhoven
2-
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در پژوهش حاضر برای نمونهگیری از روش نمونهگیری تصادفی خوشه ای استفاده شده است .به منظور اجرای پژوهش،
نخست مجوز و معرفی نامه اجرای میدانی از معاونت پژوهشی دانشگاه اخذ شد .برای این منظور ،بعد از انجام هماهنگی های
الزم با مدارس مورد نظر ،هماهنگی جهت ارسال رضایت نامه شرکت دانش آموز در فرآیند پژوهش در مرکز در زمان خاص
انجام گرفت .نهایتاً نمونه مورد نظر انتخاب و در آزمون شرکت داده شدند .همچنین اهداف پژوهش برای آزمودنی ها تشریح
شد و در فرآیند اجرای میدانی ،پژوهشگر به سواالت دانش آموزان در خصوص نحوه پاسخگویی به سواالت پژوهش پاسخ دادند.
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جدول  -2نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانسهای نمرهها متغیرهای تحقیق دو گروه در جامعه
متغیر

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

سطح معنی داری

318

0/34

318

0/76

پیشرفت تحصیلی

F
0/93

1

خود تنظیمی

0/08

1

همانگونه که جدول  2نشان میدهد ،فرض صفر برای تساوی واریانسهای نمرههای دو گروه در متغیرهای تحقیق تأیید
میگردد .یعنی پیش فرض تساوی واریانسهای نمرهها در دو گروه آزمایش و گواه تأیید گردید.
آزمون کلموگروف -اسمیرنف ) (K-Sجهت پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات در جامعه ،برای متغیرهای پژوهش انجام شد .نمرات
پیشرفت تحصیلی )D=15( P= 0.20و خود تنظیمی  )D=15( P= 0.20نشان می دهد فرض صفر برای نرمال بودن توزیع نمرات دو
گروه در متغیرهای پژوهش تأیید میگردد .یعنی پیش فرض نرمالبودن توزیع نمرات در پیشآزمون و در هر دو گروه آزمایش و گواه مورد
تأیید است.

پیشرفت
تحصیلی

گروه

64/93

1

خطا

53/94

318

درجه

متغیر

منبع
تغییرات

مجموع
مجذورات

آزادی

جدول  -3نتایج تحلیل واریانس یک راهه بر روی میانگین پیشرفت تحصیلی مدارس میزان و مدارس عادی
میانگین
مجذورات

F

سطح
معنی داری

مجذور اتا

توان آماری

64/93

382/77

0/0001

0/54

0/001

0/17

با توجه به آزمون تحلیل واریانس یک راهه ،مقدار سطح معناداری در جدول تحلیل واریانس ،چون این مقدار کوچکتر از 0/05
میباشد ،بنابر این فرضیۀ فوق تأیید میشود و میتوان نتیجه گرفت که پیشرفت تحصیلی در بین دو گروه مذکور متفاوت است .بنابراین
باتوجه به میانگینهای بدست آمده میتوان اینگونه اذعان داشت که دانشآموزان مدارس میزان با توجه به میانگین بدست آمده از شاخص
پیشرفت تحصیلی از ماکزیمم نمره  5در طیف لیکرت نمره بسیار باالیی را کسب کردهاند و دانشآموزان مدارس عادی نیز با توجه به اینکه
با میانگین  3/58و باالتر از حد متوسط  3و نشانه پیشرفت خوبی بودهاند ولی دانشآموزان مدارس میزان پیشرفت قابل مالحظه و بهتر را
نشان دادهاند.

خودتنظیمی

گروه

64/71

1

خطا

37/04

318

درجه

متغیر

منبع
تغییرات

مجموع
مجذورات

آزادی

جدول  -4نتایج تحلیل واریانس یک راهه بر روی میانگین خود تنظیمی مدارس میزان و مدارس عادی
میانگین
مجذورات

F

سطح
معنی داریp

مجذور اتا

توان آماری

64/71

555/42

0/0001

0/63

0/001

0/11

با توجه به آزمون تحلیل واریانس یکراهه ،مقدار سطح معناداری در جدول تحلیل واریانس ،چون این مقدار کوچکتر از  0/05میباشد،
بنابراین فرضیۀ فوق تأیید میشود و می توان نتیجه گرفت که خود تنظیمی در بین دو گروه مذکور متفاوت است .بنابراین باتوجه به
میانگینهای بدست آمده میتوان این گونه اذعان داشت که دانش آموزان مدارس میزان با توجه به میانگین بدست آمده از شاخص خود
تنظیمی از ماکزیمم نمره  5در طیف لیکرت نمره باالتر از حد متوسط یعنی  3/34را کسب کردهاند و دانشآموزان مدارس عادی نیز با
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در جدول آمارههای توصیفی فوق ،پیشرفت تحصیلی با میانگین  4/48و انحراف معیار  0/24در مدارس میزان و میانگین 3/58
و انحراف معیار  0/52در مدارس عادی ؛ خود تنظیمی با میانگین  3/34و انحراف معیار  0/15در مدارس میزان و میانگین  2/44و انحراف
معیار  0/45در مدارس عادی می باشند.
قبل از بررسی فرضیهها برای رعایت پیش فرض تساوی واریانسها و پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات در جامعه متغیرهای
تحقیق از آزمون لوین و آزمون کلموگروف -اسمیرنف استفاده شده است که نتایج آن در جدول  2و جدول  3ارائه شده است.
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بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی مدارس میزان و عادی شهر تهران
Comparison of the academic achievement and self-regulation among Boy Students of Mizan and Ordinary
schools Tehran

توجه به اینکه با میانگین  2/44و پایینتر از حد متوسط  3و نشانه خود تنظیمی پایین مدارس عادی بودهاند ولی دانشآموزان مدارس
میزان پیشرفت قابل مالحظه و بهتر را نشان دادهاند.

در پژوهش حاضر ،به بررسی مقایسه پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی دانش آموزان پسر مدارس میزان و عادی شهر تهران
پرداخته شد .نتایج تحقیق بیانکننده این مطلب است که دانشآموزان مدارس میزان دارای پیشرفت تحصیلی بیشتری نسبت به دانش-
آموزان مدارس عادی برخوردارند .نتایج پژوهش حاضر با نتایج به دست آمده از پژوهشهای حجفروش و اورنگی ( ،)1383کولیک ()2003
و تک اونگ ( )2009و فیفه ( )2016همسو میباشد و با تحقیقات کالرک ( )2000متفاوت است .در تبیین نتایج پژوهش میتوان گفت
که بازده های دانش آموزان در مدارس میزان بیشتر از مدارس عادی می باشد .بازده های دانش آموزان شامل انگیزش یادگیری ،مهارت
های فراگیری علوم و موفقیت تحصیلی می باشد ،بنابراین به دست آمدن چنین یافتهای کامالً منطقی به نظر میرسد که دانشآموزان
مدارس میزان با برخورداری از منابع و امکانات و معلمان دارای دانش به روزتر و کارآمدتر از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردار باشند.
نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر نشاندهنده این مطلب بوده است که دانشآموزان مدارس میزان دارای خودتنظیمی بیشتری
نسبت به دانشآموزان مدارس عادی میباشند .در تبیین یافته فوق میتوان گفت که احساس خودتنظیمی دانشآموزان به مدرسه تحت
تأثیر فرصتهایی برای خلق کردن و یادگیری میباشد (بلدریان .)2006 ،به طور کلی میتوان اینگونه بیان کرد که احساس خودتنظیمی
هنگامی رخ میدهد که دانشآموزان در یادگیری دارای استقالل و خودمختاری باشند و در فرایند یادگیری چه تعیین اهداف و چه مشارکت
در مدرسه دخالت داشته باشند .تا به امروز ،عموماً تحقیقات در خصوص خود تنظیمی بیشتر بر یادگیری و تمرکز تاکید داشته است (براون
و همکاران ،)2016 ،در حالی که توجه به پاسخ ها و نگرش های سازگار و ناسازگار دانش آموزان می تواند اطالعات بیشتری از خودتنظیمی
و تاثیرپذیری آن از عوامل مختلف مانند ارزیابی و بازخورد بیرونی به دست دهد .در رویکرد آموزشی میزان ،به مقوله خودتنظیمی از منظر
بینش و شناخت دانش آموز نسبت به مفهوم آن توجه ویژه ای می شود .به همین دلیل در این رویکرد ،خودتنظیمی حتی در دانش آموزان
دوره ابتدایی شکل می گیرد .از طرف دیگر ،تأکید برآموزش باید با خلق معنی و درک کردن ،درضمن مواجه شدن با اطالعات یا زمینه
های جدید باشد .یادگیرندگان فعال به مشارکت ،ساخت دانش و همیاری با یکدیگر نیاز دارند .برای اینکه دانش به تصرف و مالکیت
یادگیرنده درآید ،باید یادگیری فعال به وقوع پیوندد (کاراکیورگی و سیمئو .)2005 ،محیط های یادگیری سازاگرا مانند رویکرد آموزشی
میزان ،دانش آموز محور هستند و بر کنترل یادگیرنده ،مسئولیت در تعیین هدف های یادگیری ،تنظیم عملکرد با هدف ها و مرتبط بودن
مواد درسی با زندگی یادگیرنده تأکید میکنند ،به همین دلیل ،دانش آموز ضمن رشد تحصیلی و بهبود عملکرد ،درگیر فرآیند خودتنظیمی
در روابط بین فردی ،مسئولیت جمعی و فردی و مدیریت موارد آموزش تحصیلی می شود .در یک جمع بندی ،در رویکرد آموزشی میزان،
از سویی فراهم آوردن محیط یادگیری سازا گرا که بر توانایی های کودک در کنار نظارت و سکوسازی معلم راهنما و کمک های بی دریغ
وی تأکید دارد ،و از سوی دیگر عدم مقایسه ،فشار روانی شکننده ،سرزنش و نصیحت کودک در زمان یادگیری ضعیف تر و کوشش و خطا
در انجام تکالیف درسی احتماالً منجر به کاهش اضطراب در دانش آموزان و بهبود خودتنظیمی عاطفی و هیجانی در وی می شود.
در این پژوهش صرفاً از پرسشنامه استفاده شده است .به همین خاطر ممکن است در اطالعات به دست آمده سوگیری ایجاد
شده باشد؛ چرا که بعضی شرکتکنندگان ممکن است برای بهت ر نشان دادن خود بعضی سواالت را با سوگیری جواب دهند .پژوهشگران
میتوانند از سایر روشها مانند مصاحبه نیز برای به دست آوردن اطالعات دقیق استفاده کنند .استفاده از یافتههای پژوهش حاضر میتواند
در تدوین و اجرای مداخلههای آموزشی مؤثر در زمینه بهبود پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی کمک قابل توجهی نماید.
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حکیم زاده ،رضوان؛ ابوالقاسمی نجف آبادی ،مهدی؛ نجاتی ،فرهاد .)1391( .مقایسهی احساس تعلق به مدرسه ،انگیزهی پیشرفت تحصیلی و پیشرفت
تحصیلی در میان دانشآموزان مدارس هوشمند (مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات) و مدارس عادی سال سوم دبیرستان شهر اصفهان.
علوم تربیتی.151-170 ,)1(19 ,
دادگستر نیا ،ح؛ علی اکبریان،م.ج ؛رحیمی،سید حسین (.)1390نگاهی بر روش میزان .شورای تدوین مدارس میزان.
عاشقی ،علیرضا .)1396( .تعیین اثربخشی مشاوره گروهی مبنی بر نظریه ی عقالنی عاطفی رفتاری الیس بر افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
دبیرستان های پسرانه منطقه  7تهران ،دومین کنگره بین المللی علوم انسانی ،مطالعات فرهنگی ،تهران ،مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی
و اجتماعی جامعه.
عزیزی ،نازیال؛ زاللی،الهام .)1396( .بررسی رابطه اضطراب و خشم با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه ابتدایی دبستان عترت ارومیه در سال
 ،1396دومین کنگره بین المللی علوم انسانی ،مطالعات فرهنگی ،تهران ،مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه.
صافی ،آفاق .)1387( .سازماندهی و مدیریت آموزش و پرورش تهران انتشارات آرسباران.
صفری ،عاطفه ؛ بنی سی ،پریناز .)1397( .مقایسه انگیزش پیشرفت تحصیلی ،کمک طلبی تحصیلی و اضطراب امتحان در دانشآموزان دختر دبستانی
مدرسه میزان و دانشآموزان مدارس غیر انتفاع ی .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب.
موالزاده ،ع؛ غالمی ،م .س؛ حمایلی مهربانی ،ح؛ مرتضوی ،ا .ر؛ دولتخواه ،ح .ر؛ درویشی ،ع؛ قدسی ،ر ( .)1392ارتباط هوش معنوی با موفقیت تحصیلی
و انگیزه پیشرفت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال  .1392سالمت جامعه2( 7 .و.55-64 :)3
نورایی ،کیومرث .)1395( .رابطه مشاوره و راهنمایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان قصرشیرین رشته های انسانی
وتجربی وریاضی سال تحصیلی  ، 94-95چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ،مطالعات اجتماعی و فرهنگی،
تهران ،موسسه آموزش عالی مهر اروند ،مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
مرتضی پور ،الهه؛ و رنجبری پور ،طاهره .)1397( .مقایسه عزت نفس ،اضطراب وهوش هیجانی دانش اموزان مقطع ابتدای مدارس باروش میزان ومدارس
عادی .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.
نیک پی ،ایرج؛ فرحبخش ،سعید؛ یوسف وند ،لیال .)1395( .تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(شناختی و فراشناختی) بر جهتگیری هدف
در دانشآموزان دختر پایۀ دوم دورة متوسطۀ دوم با پیگیری شصتروزه .رویکردهای نوین آموزشی..71-86 ,)2(11 ,
هرمنس ،هرمنس .)1970( .پرسشنامه ی انگیزه پیشرفت .ترجمه ی ابوالفضل کرمی .تهران :مرکز نشر روانسنجی.
یاوریان ،رؤیا؛ سهرابی ،فریبا؛ یاوریان ،نرمین .)1389( .بررسی تأثیر پرخاشگری جرأت ورزی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه شهر ارومیه در پیشرفت
تحصیلی آنان ،فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ،دوره هشتم ،شماره دوم  ،ص .117-114
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