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 چکیده 

ای دارد. بنابراین، ابزار مهم برای گردآوری اطالعات در مورد دانش آموزان کاربرد گستردهامروزه، استفاده از پرسشنامه به عنوان یک 

روش پژوهش این پژوهش با هدف رواسازی پرسشنامه درگیری تحصیلی با چهار بعد رفتاری، عامل، شناختی و هیجانی اجرا گردید. 

که نمونه مورد نظر با روش  نددبیرستان شهر تهران بود جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دور اول. بودتوصیفی 

برای نفر از این دانش آموزان در پژوهش شرکت کردند.  900ای انتخاب شدند و در نهایت، تعداد ای تصادفی چند مرحلهخوشه 

تحلیل عاملی تأییدی ها با روش ( استفاده شد. تحلیل داده2013های پژوهش از پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو )آوری دادهجمع

درگیری  نتایج حاکی از این بود که پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو در جامعه پژوهش دارای برازندگی مناسب است وانجام گرفت. 

برای  درنتیجه، .هیجانی مورد تأیید قرار گرفتدرگیری شناختی و درگیری عامل، درگیری ی، درگیری رفتار بعدچهار  تحصیلی با

در   توان بهره گرفت و این پرسشنامهگیری درگیری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی در جامعه ایرانی از پرسشنامه حاضر میاندازه

 سازد.درگیری نمایان می عامل را در بعد مقایسه با ابزارهای قبلی

 درگیری عامل، دانش آموزان.: درگیری تحصیلی، کلیدی واژگان 

 

 

 

 

 
  . این مقاله مستخرج از رساله دکتری روان شناسی تربیتی است.1



 مقدمه

ای است که برای اولین بار جهت درک و تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح گردید و به عنوان پایه و اساسی درگیری تحصیلی سازه

(. نظریه درگیری دانش 2004گرایانه در حوزه تعلیم و تربیت مد نظر قرار گرفت )فردیکس، بلومنفیلد و پاریس،  های اصالحبرای تالش

( گسترش پیدا کرد. وی ادعا کرد که درگیری تحصیلی دانش آموزان بر رشد روان شناختی دانش 1984آموزان بوسیله آستین )

تعاریف و مدل های مختلفی از درگیری تحصیلی ارائه شده است. در الگوی   ها در مدرسه مؤثر است.آموزان در طول دوره تحصیل آن

ری است )رفتاری مانند پایداری در تکالیف درسی و عاطفی مانند و رفتا هیجانیلفه ( درگیری تحصیلی متشکل از دو مؤ1989فین )

ای ان می دهد که درگیری تحصیلی سازهجدیدتر نش هایپژوهشارزش دهی به تکالیف درسی و یادگیری(. با این حال مروری بر 

رشلی و کریستون،   ،2003یچ  برینک و پینترو رفتاری است )لینن  هیجانیهای مختلف شناختی،  چند بعدی است که متشکل از مؤلفه

 (. 2011، زاف و همکاران، 2006

  عنوان  به درگیری که است آمده پدید عمومی اجماع کنند، می مطالعه دانش آموزان درگیری در حوزه که کسانی بین بنابراین، در

 حضور )  درگیری هیجانی  ،(رفتار  در  مشکالت  بروز  عدم  پایداری،  تالش،  انجام تکالیف،)  متشکل از درگیری رفتاری  جزئی  سه  سازه  یک

 ، بلومنفلد ، فردریک) است (فعال تنظیمی خود یادگیری، راهبردهای) شناختی های جنبه و( کسالت و خشم عدم اشتیاق، عالقه و

 دانش مشارکت درک برای درگیری جنبه سه این از هریک که حالی در. (2003 ، اندوه و ، کمپوس ، جیمسون ، 2004 ، پاریس و

 مفهومی  چنین  نتیجه  در  آنچه. دهد  می  نشان  را  ناقص  درک  یک  تنها  دانش آموزان  درگیری  از  جزئی  سه  مدل  این  است،  مهم  آموزان

 دانش زیرا کنند، می دریافت آنها که است هاییآموزش جریان در آموزان دانش سازنده سهم ندارد، وجود آموزان دانش درگیری از

  فعالیت  آموزان از دانش سازی غنی فرایند درک برای. کنند سازی شخصی و سازی غنی را ارائه شده آموزش کنند می سعی آموزان

 در هاآن با بسیار اما است؛ متمایز هاسایر جنبه از که چهارمی وجه عنوان به شود،می پیشنهاد عامل درگیری مفهوم یادگیری، های

  (.2011 ، تسنگ و ریو) است ارتباط

 درگیری  رفتاری، درگیری مفاهیم و دهند، می نشان واکنش دهند می ارائه معلمان که یادگیری فعالیتهای به نسبت آموزان دانش

 یعنی.  دهندمی  نشان  معلم  توسط  شده  ارائه  یادگیری  هایفعالیت  به  نسبت  راها  آن  العمل  عکس  خوبی  به  شناختی  درگیری  و  هیجانی

  ممکن   آموزان  دانش  و(  سیلندر  یک  حجم  کردن  پیدا  مثالً)  کند  مطرح   آموزان  دانش  برای  را  ریاضی  مسئله  یک  است  ممکن  معلم  یک

سطحی یا پیچیده  یادگیری راهبردهای با استفاده از و آن از نگرانی احساس یا فعالیت از بردن لذت توجه، عدم یا توجه با است

 در را آموزان دانش عامل این تعریف مشارکت برند؛ اما، می بهره تجربه از و گیرند می یاد حدی تا  آموزان دانش. دهندواکنش نشان 

 می نشان واکنش یادگیری هایفعالیت به نسبت تنها نه آموزان دانش واقعیت، در(. 2006 ، بندورا) گیرد می نادیده یادگیری فرایند

 جالب چیزی به هاآن تبدیل مثال، عنوان به) هاآن سازی غنی ها،آن اصالح - کنند می عمل هاآن فعالیت روی بر هاآن بلکه دهند،

 یک بنابراین،. هایی از اعمال نفوذ دانش آموزان استنمونه ها،آن  درخواست یا ایجاد اول وهله در حتی و( بهینه یا تر شخصی تر،

 نه  آموزان دانش که است این ،دهد می ارائه آموزان دانش به را ریاضی مسئله معلم که هنگامی ،آنچه از( تر دقیق و) ترکامل تصویر

 عاملی صورت به بیش و کم بلکه دهند، می نشان العمل عکس شناختی و هیجانی رفتاری، درگیری از مختلف نمایشگرهای با تنها

  سطح تغییر  )  آن  اصالح  ،فعالیت  کردن  تر  بخش  لذت  برای  فرصتی  دنبال  به  یادگیری  فعالیت  سازیغنی  برایها  آن.  کنند  می  سعی  نیز

 و( اولویت بیان) بیشتر استقالل ،(آن نداشتن دوست و دوست داشتن) شود آموخته باید که آنچه سازی شخصی ،(فعالیت دشواری

 (.2011هستند )ریو و تسنگ،  (کمک درخواست منابع،) فعالیت بهتر درک برای نیاز مورد وسایل به بیشتر دسترسی

 میزان  برابر  در  کند،می  تأکید  آموزان  دانش  شناختی  و  هیجانی  ،های رفتاریجنبه  بر  فقط  که  درگیری  از  فعلی  سازی  مفهوماز این رو،  

 معرض  در دانش آموزان وقتی که است یک مورد این. کامل نیست کنند،می دریافت که ایهآموزه مداوم جریان در هاآن درگیری

مورد  که حالی در د،کننمی اجرا را ایپیچیده یادگیری راهبردهای و دبرنمی لذت ،دکننمیتالش  ،بگیرند قرار یادگیری فعالیت یک

 عمل مؤثر طور به ،است یادگیری و تجربه نحوه یا شود آموخته باید که آنچه اصالح در سازنده طور بهها آن که است این دیگر



 گسترش   را  آنها  عمل  آزادی  که  کند  می  ایجاد  را  هاییانتخاب  از  تروسیع  ایمجموعه  آن  در  که  کنند  می  آغاز  را  فرایندی  آنها  کنند.می

 (مفهومی درک کردن، درونی) دار معنی و( خودکارآمدی خودمختاری،) قوی انگیزه دو هر تجربه برای را هاآن شانس و دهد می

 (.2006 ، بندورا) دهندمی افزایش یادگیری

ها درگیر شده است. یک محیط خوب در سطوح کلی درگیری دانش آموزان وابسته است به وسعت اینکه او چه میزان در این زمینه

یعنی محیط   ؛تواند یک عامل برای افزایش درگیری باشد. سطوح درگیری تحصیلی در محیط های فاقد حمایت پایین استمدرسه می

 حمایت و  دارایهای چالش انگیز، معلمان مهربان، اهداف روشن و ثابت و محیط اجتماعی د: برنامهنها را ندارهایی که این ویژگی

که بعضی دانش آموزان در محیط های فقیر هم درگیری باالیی دارند)لیپ من و  البته باید توجه داشت .تعلق )وابستگی(احساس 

برای شناخت درگیری تحصیلی نیاز به رویکردهای جدیدتری وجود ا توجه به مطالب ارائه شده مشخص است که ب (.2008ریورز، 

دارد که بتواند به خوبی این سازه را به عنوان یک عامل کلیدی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان تبیین نماید. در نتیجه، بر اساس 

های تحصیلی دانش تری از فعالیتتواند برای شناخت کاملتحصیلی میهای صورت گرفته مقیاس چهار وجهی درگیری پژوهش

آموزان و برای درک بهتری از مفهوم درگیری تحصیلی مورد استفاده و پژوهش قرار گیرد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر رواسازی 

 ( است.2013مقیاس درگیری تحصیلی دانش آموزان )

 روش

دانش کلیه  .فرضرریه پژوهش اسررتفاده شررد بررسرریتأییدی برای   یاز تحلیل عاملروش پژوهش حاضررر همبسررتگی بود و 

این مطالعه را تشکیل  جامعه آماریمشغول به تحصیل بودند،  1396-97تهران که در سرال تحصیلی شرهر   دوره اول متوسرطه  آموزان

شرد. ابتدا شرهر تهران به سره ناحیه جغرافیایی گیری چندمرحله ای تصرادفی اسرتفاده به منظور انتخاب نمونه از روش نمونهمی دادند. 

مدرسره به تصرادف انتخاب  4(. در هر منطقه 2، 7، 19تقسریم شرد. سرپس، از هر ناحیه، یک منطقه به تصرادف انتخاب شرد )مناطق 

 SEMل از نوع مدرسه انتخاب شد. برای تعیین حجم نمونه با توجه به اینکه تحلی 12شرد که نیمی از آنها پسرانه بودند. در مجموع 

( بهره گرفته شد. حجم نمونه باید بر اساس تعداد پارامترهایی مدل پژوهش برآورد شود و به نسبت حداقل 1993است از نظر بنتلر )

 4متغیر درونزاد مشرراهده شررده،  9(. در مدل پژوهش 1392پنج به یک  و حداکثر بیسررت به یک محاسرربه شررود )به نقل از میولر، 

( در مدل  78متغیر برونزاد نهفته وجود دارد و با توجه به تعداد متغیرها ) 14متغیر برونزاد مشراهده شرده و  51فته، متغیر درونزاد نه

( نفر اسرررت. ولی برا توجره بره این کره سررره پرایر   630بنرابراین، حرداقرل حجم برای نمونره )( پرارامتر مجهول وجود دارد. 126) مرذکور

نفر در  450نفر در نظر گرفته شد )برای هر پایه تحصیلی هفتم، هشتم و نهم  1350برابر با تحصیلی وجود داشت، حجم نمونه کلی 

پرسرشرنامه ناقص کنار گذاشرته شرد و تحلیل  204شرود(. از این تعداد نفر می 1350شرود و در مجموع حجم نمونه  نظر گرفته می

نفر حذف شردند   246های پرت تک متغیری و چند متغیری دهپرسرشرنامه شرروع شرد که از این تعداد نیز با حذف دا 1146ها با یافته

 های زیر استفاده شد:ها از پرسشنامهنفر انجام گرفت. برای گردآوری داده 900و تحلیل نهایی با 

 21این پرسشنامه دارای  [.12تهیه شده است ] 2013توسط ریو در سال  مقیاس درگیری تحصیلی: مقیاس درگیری تحصیلی

 5سؤال( است. گویه ها با مقیاس لیکرت  7سؤال( و عامل ) 5سؤال(، هیجانی ) 4سؤال(، شناختی ) 5چهار عامل رفتاری )گویه و 

( در بررسی روایی سازه مقیاس بین درگیری 2013)ریو  نمره گذاری شده اند. "5کامالً موافقم="تا  "1کامالً مخالفم="درجه ای از 

به های کنترل همبستگی منفی و معناداری مشاهده کرد.  ثبت و معنادار و بین درگیری با انگیزههای خودمختار همبستگی مبا انگیزه

کل اعتبار [. در پژوهش حاضر 12منظور تعیین اعتبار از روش آلفای کرانباخ استفاده شده است که همه ضرایب مناسب بودند ]

 بود. 92/0مقیاس مساوی با آلفای 



( استفاده شد. این پرسشنامه برای ارزیابی 2001منظور سنجش این سازه از مقیاس خودکارآمدی موریس )به  :  مقیاس خودکارآمدی

خودکارآمدی کودکان و نوجوانان در چهار حیطه اجتماعی، تحصیلی، هیجانی و کلی تهیه شده است. پرسشنامه خودکارآمدی کودکان 

سؤال( و  8سؤال(، خودکارآمدی تحصیلی ) 8ارآمدی اجتماعی )ماده است که از سه خرده آزمون خودک 23و نوجوانان شامل 

سنجد. طرز اجرا و نمره گذاری سؤال( تشکیل شده است و توانایی آزمودنی را در موقعیت های مختلف می 7خودکارآمدی هیجانی )

= بسیار زیاد. پرسشنامه  5ی = اصال  ال 1شود که عبارتند از ای ارزیابی مینمره 5آن بدین ترتیب است که هر ماده در مقیاس 

اعتبار در پژوهش حاضر،  .[15خودکارآمدی کودکان و نوجوانان ابزار با ارزشی برای ارزیابی خودکارآمدی کودکان و نوجوانان است ]

اعتبار ( بدست آمد که 1386این این پرسشنامه در جامعه ایران توسط طهماسیان )اعتبار گزارش شده است.  91/0کلی این مقیاس 

بود. تحلیل عاملی یک ساختار سه عاملی در سه حیطه اجتماعی، تحصیلی و هیجانی را نشان   73/0کل مقیاس برابر با آلفای کرونباخ  

د منفی و شیوه های مقابله دارد. همبستگی آن با داده است. این پرسشنامه همبستگی قابل مالحظه ای با پرسشنامه، سبک اسنا

 .[15( است ]001/0>p) r=  49/0( و سبک اسناد منفی 001/0>p) r=  29/0شیوه مقابله برابر با 

)پینتریچ و شانک، استفاده شد  2: برای سنجش این سازه از ابزاری محقق ساخته بر اساس نظریه فوردمسئولیت اجتماعیمقیاس  

ریزی شده با نظر اساتید راهنما انجام گرفت و سپس با نظر چند تن از اساتید روان ابتدا تغییرات الزم در سؤاالت طرح در  (.1390

ها سنجش شناسی بعضی از سؤاالت حذف یا اصالح شد و در نهایت سؤاالت آماده شده سه بار به صورت آزمایشی اجرا شد و پایایی آن

( با کنمهایم درست عمل میشوم به مسئولیت وقتی عضو گروهی میسؤال )مانند:  6ابزار دارای این شد و اصالح نهایی انجام شد. 

آلفای کرونباخ بندی شده است. برای بررسی اعتبار آن نیز از ( درجه5( تا کامال موافقم )1از کامال مخالفم )مقیاس لیکرت است که 

مچنین، برای سنجش عملکرد تحصیلی دانش آموزان از میانگین نمرات است. ه 68/0بهره گرفته شد. آلفای بدست آمده برابر با 

 های ادبیات فارسی، مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، ریاضی و علوم استفاده شد.گزارش شده درس

 هایافته

مدل بررسی گردید. در مدل اول چهار عامل مرتبه اول درگیری رفتاری، عامل،   سهها در قالب  ها و تحلیل عاملی سازهروابط بین گویه

شناختی و هیجانی در نظر گرفته شد. در مدل دوم چهار عامل مرتبه اول درگیری رفتاری، عامل، شناختی و هیجانی و یک عامل 

 حصیلی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج برایمرتبه دوم درگیری تحصیلی آزمون شد. در مدل سوم فقط یک عامل مرتبه اول درگیری ت 

 هر یک از سه مدل به شرح زیر است:

( گواه بر RMSEA ،97/0 =NFI ،97/0 =CFI ،069/0 =RMR ،89/0 =GFI= 066/0) برای مدل اول های بدست آمدهشاخص

در مدل برخوردار است.  در جامعه پژوهش ( از برازندگی مناسبی2013ختار عاملی مقیاس درگیری تحصیلی ریو )ااین است که س

در مدل  ( بدست آمده است.RMSEA ،92/0 =NFI ،91/0 =CFI ،078/0 =RMR ،84/0 =GFI= 081/0های )دوم شاخص

بنابراین،  بدست آمده است.( RMSEA ،94/0 =NFI ،94/0 =CFI ،074/0 =RMR ،87/0 =GFI= 078/0های )سوم شاخص

 های رقیب از برازندگی بهتری برخوردار است.مدل اول نسبت به مدل

 

 

 
2 . Ford 



 : بارعاملی، خطای معیار و ضریب تعیین درگیری رفتاری1جدول 

ی
تار

 رف
ی
یر
رگ
د

 

 ضریب تعیین خطای معیار بار عاملی )استاندارد( هاگویه

 67/0 02/0 79/0 دهم.هنگامی که در کالس هستم با دقت گوش می -1

 77/0 02/0 84/0 کنم.در کالس توجه می -2

 63/0 02/0 76/0 کنم که در کالس خوب عمل کنم.سخت تالش می -3

 41/0 03/0 69/0 کنم. در کالس، بیشتر از توانم فعالیت می -4

-های کالسی شرکت میوقتی که در کالس هستم، در بحث -5

 نم. ک
65/0 03/0 37/0 

 

ها از اهمیت نسبی بیشتری نسبت به سایر سؤال 77/0و ضریب تعیین  84/0با بارعاملی  2دهد که سؤال نشان می 1بررسی جدول 

کمترین اثر را در تعیین درگیری رفتاری دانش آموزان دارا است.   37/0و ضریب تعیین  65/0با بارعاملی  5برخوردار است و سؤال 

 میزان خطای نرمالی برخوردار هستند.ها نیز از بارعاملی مناسب و سایر سؤال

 : بارعاملی، خطای معیار و ضریب تعیین درگیری عامل2جدول 

ل
عام

ی 
یر
رگ
د

 

 ضریب تعیین خطای معیار بار عاملی )استاندارد( هاگویه

-دهم معلمم بداند آنچه را که من نیاز دارم و میاجازه می -6

 واهم.خ
72/0 03/0 37/0 

 36/0 03/0 72/0 معلمم بداند به چه چیزی عالقه دارم.دهم اجازه می -7

 42/0 03/0 71/0 کنم.در کالس، نظرات و ترجیحاتم را بیان می -8

پرسم که در یادگیری به من کمک هایی میدر کالس، سؤال -9

 کند.
72/0 03/0 47/0 

وقتی به چیزی در کالس نیاز دارم در مورد آن از معلم سؤال  -10

 پرسم.می
71/0 03/0 47/0 

-کنم؛ بنابراین، میگیریم تنظیم میهر آنچه را که یاد می -11

 وانم بیش از حدّ ممکن یاد بگیرم.ت
73/0 03/0 47/0 

تر از حّد گیریم، جذّابکنم آنچه را که ما یاد میسعی می -12

 ممکن بسازم.
74/0 03/0 44/0 

 

ها از تراز نسبی نزدیک به هم برخوردار هستند و در تعیین های درگیری عامل گواه بر این است که سؤالبررسی بارعاملی سؤال

دارای ضریب تعیین یکسانی  11و  10، 9های با این حال، سؤالدرگیری عامل دانش آموزان دارای وزن نسبی یکسانی هستند. 

( را به خود اختصاص داده 42/0)کمترین ضریب تعیین    7ها دارا هستند و سؤال  ( هستند و ارزش نسبی باالتری از سایر سؤال47/0)

 (.2است )جدول 

 

 

 



 : بارعاملی، خطای معیار و ضریب تعیین درگیری شناختی3جدول 

ی
خت
شنا

ی 
یر
رگ
د

 

 ضریب تعیین خطای معیار بار عاملی )استاندارد( هاگویه

کنم آنچه را خوانم، سعی میهای مدرسه را میوقتی درس -13

 تجربیات شخصی خودم ربط دهم.گیرم به که یاد می
74/0 03/0 46/0 

های کنم ایدهخوانم، سعی میهای مدرسه را میوقتی درس -14

ها را با هم هماهنگ کنم و یک احساس مختلف ایجاد کنم، آن

 بسازم.

82/0 03/0 52/0 

کنم آنچه را کنم سعی میوقتی که برای کالس فعالیت می -15

 دانستم ربط دهم.آنچه که از قبل میگیرم با که یاد می
78/0 03/0 55/0 

کنم تا به من کمک کند های خودم را ترکیب میمثال -16

 خوانم، بفهمم.مفاهیم مهمی را که برای کالس می
78/0 03/0 55/0 

 

های است. سؤال 82/0تا  74/0ها دارای پراکندگی زیادی نیستند. دامنه این نمرات از در درگیری شناختی نیز بارهای عاملی سؤال

 (.3( را به خود اختصاص داده اند )جدول 55/0باالترین ضریب تعیین ) 16و  15

 : بارعاملی، خطای معیار و ضریب تعیین درگیری هیجانی4جدول 

ی
جان

هی
ی 

یر
رگ
د

 

 ضریب تعیین خطای معیار بار عاملی )استاندارد( هاگویه

کنیم، به آن چیزی کار میوقتی که در کالس بر روی  -17

 کنم.احساس عالقه می
74/0 03/0 48/0 

 54/0 03/0 93/0 کالس سرگرم کننده و جالب است. -18

 64/0 03/0 87/0 برم.از یادگیری چیزهای جدید در کالس لّذت می -19

 56/0 03/0 91/0 وقتی که در کالس هستم، احساس خوبی دارم. -20

کنیم، من درگیر آن روی چیزی در کالس کار میوقتی ما بر  -21

 شوم.می
66/0 03/0 36/0 

 

دارای   21از اهمیت نسبی بیشتری برخوردار است. سؤال  64/0و ضریب تعیین  87/0با بارعاملی  19در درگیری هیجانی سؤال 

 (.4بارعاملی و ضریب تعیین مناسبی هستند )جدول ها نیز دارای است. سایر سؤال 36/0و ضریب تعیین  66/0کمترین بار عاملی 

 روایی مالکی 

استفاده شد. نتایج حاکی از این بود که  عملکرد تحصیلیبرای بررسی روایی مالکی از مقیاس خودکارآمدی، مسئولیت اجتماعی و 

خودکارآمدی با درگیری رفتاری، عامل، شناختی و هیجانی رابطه مثبت و معناداری را دارد. بیشترین ضریب همبستگی مربوط به 

( است r= 27( و کمترین آن مربوط به رابطه خودکارآمدی و درگیری هیجانی )r= 40رابطه بین خودکارآمدی با درگیری رفتاری )

 (.5)جدول 

همبستگی بین مسئولیت اجتماعی و درگیری رفتاری، عامل، شناختی و هیجانی مثبت و معنادار است. باالترین ضریب همبستگی به 

با ابعاد درگیری تحصیلی نیز مثبت و عملکرد تحصیلی ( اختصاص دارد. رابطه r= 41رابطه مسئولیت اجتماعی با درگیری رفتاری )

 (.5دارا است )جدول  عملکرد تحصیلی( را با r= 28درگیری رفتاری باالترین ضریب همبستگی ) معنادار است که



 اعتبار 

ضرایب اعتبار بدست آمده برای درگیری رفتاری، عامل، برای بررسی اعتبار ابعاد درگیری تحصیلی از آلفای کرونباخ استفاده شد. 

های دهد که هر یک از مؤلفه. ضرایب بدست آمده نشان می81/0و  76/0 ،80/0، 81/0شناختی و هیجانی به ترتیب برابر است با 

 (.5از اعتبار مناسبی برخوردار هستند )جدول درگیری تحصیلی 

 ( و مؤلفه درگیری هیجانی کمترین میانگین17/4ها گواه بر این است که مؤلفه درگیری رفتاری باالترین میانگین )بررسی میانگین

و درگیری رفتاری  (79/0) را دارا هستند. اما، انحراف معیار نمرات گویای این است که درگیری هیجانی بیشترین پراکندگی (85/3)

 (.5( را دارند )جدول 67/0) کمترین پراکندگی

 : ماتریس همبستگی، میانگین، انحراف معیار و ضریب اعتبار ابعاد درگیری تحصیلی5جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

       81/0 رفتاری -1

      80/0 68/0** عامل -2

     76/0 62/0** 55/0** شناختی -3

    81/0 59/0** 56/0** 62/0** هیجانی -4

   91/0 27/0** 31/0** 36/0** 40/0** خودکارآمدی -5

  68/0 27/0** 30/0** 30/0** 32/0** 41/0** مسئولیت اجتماعی -6

 - 15/0** 26/0** 17/0** 20/0** 25/0** 28/0** عملکرد تحصیلی -7

 15/18 26/3 38/3 85/3 95/3 92/3 17/4 میانگین

 84/1 41/0 71/0 79/0 77/0 69/0 67/0 انحراف معیار

 P **  <01/0                                                                               اند.             *ضرایب اعتبار روی قطر فرعی گزارش شده 

 

 بحث و نتیجه گیری

( در جامعه ایرانی انجام گرفت. نتایج حاکی از این بود که 2013پژوهش حاضر با هدف رواسازی پرشسنامه درگیری تحصیلی ریو ) 

تواند مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد. میدرگیری تحصیلی دانش آموزان دارد و این پرسشنامه روایی الزم را برای سنجش 

ها پرسشنامه حاضر با مبنا قرار دادن چهار بعد )رفتاری، شناختی، هیجانی و عامل( برای درگیری تحصیلی بر اساس جدیدترین نظریه

مورد توجه و مطالعه قرار ک مؤلفه جدید در درگیری تحصیلی  در این حوزه ساخته شده است. در این پرسشنامه بعد عامل به عنوان ی

 گرفته است. 

ها توان تبین مؤلفه مربوط به خود )رفتاری، شناختی، هیجانی و ها مناسب بود. یعنی، هر یک از سؤالبارهای عاملی تمامی سؤال

های این مقیاس مؤلفهگذارد. آموزان را را به نمایش میعامل( را دارند. هر مؤلفه بعد خاصی از مشارکت )درگیری تحصیلی( دانش 

)صرف زمان برای یادگیری، نوشتن و خواندن مطالب، حل ش آموزان در حین انجام تکالیف به صورت رفتاری ندادهند که نشان می

(، شناختی )توجه در  های مدرسه، داشتن آرامش در محیط مدرسهتمرین(، هیجانی )ابراز عالقه، دوست داشتن تکالیف و فعالیت

دهی مطالب، برنامه ریزی و نظم دهی به امور تحصیلی( و عامل کالس، داشتن تمرکز در هنگام یادگیری مطالب درسی، سازمان

 سازند.مشارکت خود را آشکار می( هامشارکت سازنده، انجام عمدی فعالیت)



توانند سازه می هامؤلفه داشتند که این گویای این است که اینهای درگیری تحصیلی با هم همبستگی همچنین، تمامی مؤلفه

نیز حاکی از این است  های درگیری تحصیلی با خودکارآمدی و مسئولیت اجتماعیمشترکی را تشکیل دهند. همبستگی بین مؤلفه

درگیری   دانش آموز دارای  رد؛ یعنی،های یادگیری را در خود نهفته داسازه سازنده بودن و متعهد بودن نسبت به فعالیت  ،درگیریکه  

یادگیری است و نسبت به انجام تکالیف  بهبود هایی برایبه دنبال فرصت و تحصیلی به طور معمول در جریان یادگیری فعال است

  دگیری متعهد و مسئولیت پذیر است.یا

های مجزا هستند که به تنهایی ها سازهمؤلفههای درگیری با عملکرد هم گویای این است که هر یک از این همبستگی بین مؤلفه

توانند عملکرد تحصیلی دانش آموزان را تحت تأثیر قرار دهند که در اینجا همبستگی درگیری عامل با عملکرد تحصیلی به عنوان می

ن درگیری عامل تأکید ( نیز بر مجزا و مستقل بود2013یک مؤلفه مجزا در درگیری تحصیلی قابل توجه است. البته، در مطالعه ریو )

اشاره شده است که درگیری تحصیلی حتی با یادگیری خودتنظیمی نیز متفاوت است؛ زیرا، در یادگیری  هشده است. در این مطالع

 ظرفیت تدریج به اصالحی، بازخورد و اجتماعی تقلید اجتماعی، راهنمایی و اولیه الگوبرداری طریق خودتنظیمی، یادگیرندگان از

 مستقلی  یادگیرندگان  یعنی، هدف تقویت  ؛کنند  می  کسب اجتماعی  های  حمایت  نبود  صورت  در  خود  یادگیری  تنظیم  ایبر  بیشتری

 بین نیروی جذب درگیری عامل، از هدف که حالی در دهند. قرار خود تنظیم و نظارت تحت را خود عملکرد تفکر و بتوانند که است

 .(2013)ریو،  است یادگیریانگیزشی حامی  محیط یک ایجاد برای فردی

 اول،. است ارزشمند و مهم پیشرفت یک دلیل دو به آموزان دانش درگیری از جدیدی جنبه عنوان به مؤلفه عامل کردن اضافه

 از پس حتی که، معناست بدان این. کندمی تبیین را آموزان دانش از پیشرفت معناداری و فرد به منحصر واریانس عاملی، مشارکت

درگیری    اینکه  دلیل  دارد.  وجود  آموزان  دانش  پیشرفت  در  توضیحی  قابل  غیر  واریانس  از ابعاد درگیری،  دیگر  سهم  نظر گرفتن سهدر  

 و آمیز تحریک عمدی، اعمال طریق از که است خاطراین  به کند، می کمک موفقیت به دستیابی در فردی به منحصر طور به عامل

 بهبود  برای هایی راه گیرند، می یاد آن تحت که شرایطی افزایش با و یادگیری تجربه سازیغنی با آموزان دانش که است سازنده

 تا کندمی فراهم را امکان این زیرا دارد، اهمیت مشارکت از جدیدی جنبه عنوان به عامل افزودن دوم، .کنند می پیدا خود یادگیری

 که  شود  می  روشن  درگیری عامل  شناخت  با.  شود  فراهم  یادگیری  های  فعالیت  در  آموزان  دانش  شرکت  چگونگی  از  تر  کامل  تصویری

 (.2011برند )ریو و تسنگ،  می سود و گیرند می یاد بالقوه یادگیری های فرصت از آموزان دانش چگونه

 
درگیری عامل به شناخت بهتری از توانند با استفاد از این مقیاس و مفهوم جدیدی به نام  درنتیجه، پژوهشگران، معلمان و مربیان می

ی عامل، زمینه را فرهم کنند که تا بدانند چگونه خود را در  دانش آموزان دست پیدا کنند. بویژه، معلمان با محور قرار دادن درگیر

های یادگیری خود  مهارتهای یادگیری درگیر کنند. زیرا، بر اساس مفهوم درگیری عامل، دانش آموزان نه تنها به دنبال ارتقاء  فعالیت

یافته مربوط به های چندی رو به رو بود. اول، هستند؛ بلکه سعی در ایجاد محیط انگیزشی حامی دارند. پژوهش حاضر به محدودیت

های تحصیلی با احتیاط باید صورت گیرد. دوم، پذیرش درگیری دانش آموزان دور اول دبیرستان است و تعمیم آن به سایر دوره

های تجربی بیشتری دارد. به این معنا که درگیری را به عنوان یک سازه واحد به عنوان یک سازه چند بعدی نیاز به پژوهشتحصیلی  

  به کار گرفته شود یا اینکه آن را یک سازه چند بعدی در نظر گرفت.

 منابع

 ی، تررهررران: (. انررگرریررزش در تررعررلرریررم و تررربرریررت، ترررجررمرره مررهرررنرراز شررررهررر آرا1390پرریررنررتررریررچ، پررل و شررررانررک، دیررل )

 انتشارات علم.

(. اعتبار، پایایی و هنجاریابی پرسرشرنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان در تهران. فصرلنامه روان شرناسری کاربردی،  1386طهماسریان، کارینه )
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