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 چکیده 

پژوهش با روش  حصیلی بود.آموزان دبیرستانی از طریق خودکارآمدی و درگیری تتبیین عملکرد تحصیلی دانش هدف این پژوهش 

 گیری بودند. برای نمونه 96-97دانش آموزان دوره اول دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی توصیفی انجام گرفت. جامعه پژوهش 

های پرسشنامهاز نفر از دانش آموزان در این پژوهش شرکت کردند.  900استفاده شد و  ای تصادفیای چند مرحلهاز روش خوشه

یابی معادالت ها با روش مدلدادهها بهره گرفته شد. درگیری تحصیلی ریو و خودکارآمدی تحصیلی موریس برای گردآوری داده

لکرد تحصیلی دانش آموزان اثر ساختاری مستقیم دارد. ساختاری تحلیل شد. نتایج حاکی از این بود که خودکارآمدی تحصیلی بر عم

ای در بین خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارا هستند. اما، رابطه درگیری عامل و درگیری هیجانی نقش واسطه

درگیری تحصیلی   شناختدرگیری عامل با عملکرد تحصیلی مثبت و رابطه درگیری هیجانی با عملکرد تحصیلی منفی بود. درنتیجه،  

 کند. یابد. توجه به درگیری عامل به عنوان بعد جدیدتر درگیری تحصیلی اهمیت پیدا میبا تأکید بر ابعاد آن ضرورت می

 خودکارآمدی، درگیری تحصیلی، عملکرد تحصیلی.: کلیدی واژگان 

 

 

 

 

 

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



 مقدمه

توان از بهینه عمل کردن بنابراین، زمانی میهر نظام آموزشی، عملکرد تحصیلی است.  های ارزیابیترین مؤلفهیکی از مهم

یک نظام آموزشی صحبت نمود که سطح عملکرد تحصیلی دانش آموزان در آن باال باشد و دانش آموزان نمرات باالیی را کسب نمایند 

های توانایی بدست آمده از درس(. بر این اساس، عملکرد تحصیلی 1395و افت تحصیلی حداقلی باشد )رضایی، جهان و رحیمی، 

شود )اتکینسون و گیری میها اندازههای ارائه شده در مدرسه است که به وسیله آزمونتوانایی بدست آمده از موضوع مدرسه یا

ها هر ای، افزایش عملکرد تحصیلی است. به طوری که دولتآموزش مدرسهلذا، هدف از (. 1386به نقل از سیف،  1998همکاران، 

فقیت تحصیلی است. موفقیت که افزایش عملکرد تحصیلی معادل موکنند. چرا زینه میساله مبالغ هنگفتی را برای ارتقاء آن ه

(. از این رو، رسیدن 1396تحصیلی یعنی میزانی که دانش آموزان به اهداف دوره آموزشی دست پیدا کرده اند )وحیدی و براتعلی، 

 های هر نظام آموزشی و حتی والدین دانش آموزان است. به عملکرد تحصیلی مناسب یکی از دغدغه

به طوری که بلوم موفقیت در مدرسه، نیازمند رشد در همه ابعاد شناختی، هیجانی، اجتماعی، رفتاری و فیزیولوژیکی است.  

رند. بر این در مدل آموزشگاهی خود شواهدی ارائه داده است که خصوصیات هیجانی هم نقش علت دارد و هم نقش معلول را دا

های خودکارآمدی، ویژگی اساس، عملکرد تحصیلی به درگیری و مشارکت دانش آموزان در محیط آموزشگاهی اشاره دارد و شامل

براساس نظریه های (. به صورتی که 1392پیامد و انگیزش است )عسگری، کهریزی و کهریزی،  فقدان کنترل ریزی،برنامه هیجانی،

های انگیزشی، های مدلتحصیلی است. براساس استدالل عملکردانگیزش و خود پنداره، خودکارآمدی تحصیلی یک منبع مهم برای 

افرادی که از  (.2008ی است )ثیس و ورکوتین، ارآمدرفتارهای خودکنترلی و نتایج مثبت تحصیلی وابسته به احساس خودک

خودکارآمدی کمتری برای انجام یک کار برخوردارند، ممکن است از انجام آن خودداری کنند؛ افرادی که توانایی های خود را باور 

بیشتر از افرادی که به  ها شرکت خواهند کرد. دانش آموزان خودکارآمد بویژه هنگام مواجه با مشکالت،دارند احتماالً در آن فعالیت

 (. 1390دهند )پینتریچ و شانک، میهای خود تردید دارند، از خود سخت کوشی و پشتکار نشان قابلیت

ق می شود )شولتز، بنابراین، خودکارآمدی به احساس عزت نفس و ارزش خود، احساس کفایت و کارآیی در برخورد با زندگی اطال

 "ها و انجام دادن وظایف اشاره داردباورهای خودکارآمدی به اطمینان از توانایی خود برای سازماندهی و اجرای فعالیت" (.1383

در ارتباط با خود، دشواری تکلیف  دانش آموزانخودکارآمدی به باورهایی مرتبط می شود که (. 754، ص 2008)ثیس و ورکوتین، 

ارند. به عقیده بندورا افراد برای انجام دادن مؤفقیت آمیز یک تکلیف نه تنها به مهارت و دانش مدهای حاصل از انجام تکلیف دآو پی

باشد )بیرامی و همکاران،  ها باید قبل از انجام دادن تکلیف، سطح مشخصی از انتظارات برای مؤفقیت داشتهنیاز دارند، بلکه آن

کنند و نسبت به دانش ورت داوطلبانه در فعالیتهای یادگیری شرکت میدانش آموزان با باورهای خودکارآمدی باال به ص (.1390

آموزانی که انتظارات خودکارآمدی پایین تری دارند، تالش بیشتر، راهبردهای مؤثرتر و عملکرد باالتری در روبه رو شدن با مشکالت 

موفقیت در انجام وظایف، درکشان را از خود و (. دانش آموزان اغلب در طی یادگیری و 2010دهند )آلتونسوی و همکاران، نشان می

خودکارآمدی این موضوع را روشن می سازد که کدام اهداف مرتبط با باورهای دانش آموزان   یدهند، مطالعهتوانایی هایشان ارتقاء می

 (.2008و همکاران،  1است )هسیچ مهم شان برای مؤفقیت در مدرسهدرباره ظرفیت

 فعالیت  طول  در  آموزان  دانش  درگیریدرگیری تحصیلی است.    ،گذاردخودکارآمدی عامل مهم دیگری که بر عملکرد تأثیر میدرکنار  

 و ، بلومنفلد ، فردریکس ؛ 2011 ، ویلی و رشلی ، کریستنسون) است شده تحقیق بسیار و مهم آموزشی ساختار یک یادگیری های

 بیشتری   اهمیت  از  اما  است،  آموزان  دانش  مثبت  عملکرد  نشانگر  عنوان  به  خود  خودی  به  مهم  آموزشی  نتیجه  یک  این(  2004  ،  پاریس

درگیری تحصیلی یک سازه   کند.  می  بینی  پیش  آموزان را  دانش  تحصیلی  عملکرد  مانند  را  ارزشمندی  بسیار  نتایج  زیرا  است  برخوردار

 کرده درگیر را دانش آموزان فعاالنه چیزی چه که دهدمی نشان بعدی سه مفهوم اینبا سه بعد )رفتاری، شناختی و هیجانی( است. 

 به   مشغول  یادگیری  های  فعالیت  در  شناختی  و هیجانی  رفتاری،  لحاظ  به  آموزان  دانش.  کامل نیست  اما  است،  دقیق  است، این تصویر
 

1 . Hsieh 



 راهبردی،  تفکر  و  لذت  تالش،  میزان  .(کنند  حل  را  ریاضی  مسئله  یک  بنویسند،  را  ای  مقاله  مثال:)  اندداده  ارائه  معلمان  که  هستند  کار

 در کم یا بیش آموزان دانش. کنند می فعالیت این از بیشتر آموزان دانش اما،. در پی دارد را موفقیت مانند مهمی نتایج بینی پیش

 انگیزش  مناسب به عنوان راهی برای یادگیری محیط یک برای ایجاد بلکه یادگیری، برای تنها نه هافعال هستند. آن آموزش جریان

 گیرد. »درگیری عامل به مشارکتاین نوع فعالیت دانش آموزان در قالب درگیری عامل قرار می  (.2006بندورا،  )کنند  می  خود تالش

 (.258، ص 2011، 1اشاره دارد« )ریو و تسنگ دریافتی العمل دستور اجرایدر  آموزان دانش سازنده

های که دانش آموزان را به مشارکت و درگیری در فعالیت های انگیزش تحصیلیترین پایهیکی از مهم اما باید توجه داشت،

باورهای خودکارآمدی شخصی است. هر چند که تمام شرایط ذکر شده بر درگیری تحصیلی تأثیر گذار  دهد،تحصیلی سوق می

شود، هماهنگی بین اعمال شخص های عمدی شخص میدارد، موجب انتخابکند، به تکاپو وا میهستند. اما، آنچه فرد را هدایت می

( 2000عی و فیزیکی اطرافش منطبق سازد، چیزی است که بندورا )کند تا شخص خودش را با محیط اجتماکند، و کمک میایجاد می

نامد. این مفهومی است که در واژه »خود« در اصطالح خودکارآمدی مستتر است. خود دارای نیرویی « می2آن را »عاملیت انسانی

هایش باور داشته باشد، اییکند. حال اگر خود فرد به توانها کمک میگیریاست که به کنترل اعمال، هدایت رفتار و تصمیم

بر این اساس، در پژوهش حاضر سعی شده  کند.« را فراهم میتحصیلی شود که موجبات »درگیری خودکارآمدی تصوری ایجاد می

است که مدلی مفهومی طراحی شود تا روابط ساختاری خودکارآمدی، درگیری عامل و درگیری هیجانی با عملکرد تحصیلی دانش 

زاد میانی زاد، درگیری عامل و درگیری هیجانی متغیر درونجش قرار گیرد. در این پژوهش، خودکارآمدی متغیر برونآموزان مورد سن

 زاد نهایی است.و عملکرد تحصیلی متغیر درون
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 روش

، درگیری خودکارآمدیاز مدل معادالت سرراختاری برای آزمون مدل سرراختاری روش پژوهش حاضررر همبسررتگی بود و 

مشرغول  1396-97تهران که در سرال تحصریلی شرهر   دوره اول متوسرطه  دانش آموزانکلیه  .تحصریلی و عملکرد تحصریلی اسرتفاده شرد

گیری چندمرحله ای تصرادفی  به منظور انتخاب نمونه از روش نمونهاین مطالعه را تشرکیل می دادند.  جامعه آماریبه تحصریل بودند، 

اسرتفاده شرد. ابتدا شرهر تهران به سره ناحیه جغرافیایی تقسریم شرد. سرهس، از هر ناحیه، یک منطقه به تصرادف انتخاب شرد )مناطق 

مدرسره انتخاب شرد. برای  12نیمی از آنها پسررانه بودند. در مجموع مدرسره به تصرادف انتخاب شرد که  4(. در هر منطقه  2، 7، 19

( بهره گرفته شد. حجم نمونه باید بر اساس تعداد 1993است از نظر بنتلر ) SEMتعیین حجم نمونه با توجه به اینکه تحلیل از نوع 

یک محاسرربه شررود )به نقل از میولر، پارامترهایی مدل پژوهش برآورد شررود و به نسرربت حداقل پنج به یک  و حداکثر بیسررت به 

متغیر برونزاد  14متغیر برونزاد مشراهده شرده و  51متغیر درونزاد نهفته،  4متغیر درونزاد مشراهده شرده،  9(. در مدل پژوهش 1392

ل حجم برای بنرابراین، حرداقر  امتر مجهول وجود دارد.( پرار126( در مردل مرذکور )78نهفتره وجود دارد و برا توجره بره تعرداد متغیرهرا )

نفر در نظر گرفته شرد  1350( نفر اسرت. ولی با توجه به این که سره پایت تحصریلی وجود داشرت، حجم نمونه کلی برابر با 630نمونه )

شررود(. از این نفر می 1350شررود و در مجموع حجم نمونه نفر در نظر گرفته می 450)برای هر پایه تحصرریلی هفتم، هشررتم و نهم 

های  پرسرشرنامه شرروع شرد که از این تعداد نیز با حذف داده 1146ها با مه ناقص کنار گذاشرته شرد و تحلیل یافتهپرسرشرنا 204تعداد 

هرا از نفر انجرام گرفرت. برای گردآوری داده 900نفر حرذف شررردنرد و تحلیرل نهرایی برا  246پرت ترک متغیری و چنرد متغیری 

 های زیر استفاده شد:پرسشنامه

( استفاده شد. این پرسشنامه برای ارزیابی 2001به منظور سنجش این سازه از مقیاس خودکارآمدی موریس )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 ) 8از سه خرده آزمون خودکارآمدی اجتماعی )ماده است که  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  5= اصال  الی  1ارتند از شود که عبای ارزیابی مینمره 5آن بدین ترتیب است که هر ماده در مقیاس 

(. در پژوهش 1386خودکارآمدی کودکان و نوجوانان ابزار با ارزشی برای ارزیابی خودکارآمدی کودکان و نوجوانان است )طهماسیان،  

 85/0ودکارآمدی هیجانی  و خ  89/0، خودکارآمدی تحصیلی  80/0خودکارآمدی اجتماعی  اعتبار  ،  91/0کلی این مقیاس  اعتبار  حاضر،  

( بدست آمد که آلفای کرونباخ هر خرده مقیاس 1386این این پرسشنامه در جامعه ایران توسط طهماسیان )اعتبار  گزارش شده است.  

 84/0و خودکارآمدی هیجانی  74/0، خودکارآمدی تحصیلی 66/0، خودکارآمدی اجتماعی 73/0کل مقیاس اعتبار عبارت است از 

(. تحلیل عاملی یک ساختار سه عاملی در سه حیطه اجتماعی، تحصیلی و هیجانی را نشان داده است. این 1386)طهماسیان، 

شیوه های مقابله دارد. همبستگی آن با شیوه مقابله برابر  پرسشنامه همبستگی قابل مالحظه ای با پرسشنامه، سبک اسناد منفی و

 (.1386( است )طهماسیان، 001/0>p) r=  49/0( و سبک اسناد منفی 001/0>p) r=  29/0با 

(. این پرسرشرنامه دارای 2013تهیه شرده اسرت )ریو،   2013توسرط ریو در سرال  مقیاس درگیری تحصریلیمقیاس درگیری تحصریلی: 

سرؤال( اسرت. گویه ها با مقیاس لیکرت  7سرؤال( و عامل ) 5سرؤال(، هیجانی ) 4سرؤال(، شرناختی ) 5عامل رفتاری ) گویه و چهار 21

( در بررسررری روایی سرررازه مقیراس بین 2013)ریو  نمره گذاری شرررده اند. "5کامالً موافقم="تا  "1کامالً مخرالفم="درجه ای از  5

هرای کنترل همبسرررتگی منفی و معنراداری و معنرادار و بین درگیری برا انگیزههرای خودمخترار همبسرررتگی مثبرت درگیری برا انگیزه

اعتبار (. 2013به منظور تعیین اعتبار از روش آلفای کرانباخ اسرتفاده شرده اسرت که همه ضررایب مناسرب بودند )ریو، مشراهده کرد. 

های رفتاری، شناختی، هیجانی و عامل به ترتیب مساوی بود و اعتبار مقیاس در این پژوهش برای هر یک از مؤلفه  91/0کل مقیاس 

 بود. 80/0و  81/0، 76/0، 81/0با: 



رد تحصیلی: در این پژوهش، برای سنجش عملکرد تحصیلی از میانگین نمرات دروس مطالعات اجتماعی، ادبیات فارسی، زبان عملک

 انگلیسی، ریاضی و علوم استفاده شد.

ها روش کار به این صورت بود که پرسشنامه ها به صورت گروهی در کالس اجرا شد. متوسط زمان تکمیل برلی اجرای پرسشنامه

ها در آوری دادهها به طور تصادفی مرتب شده بودند. بازه زمانی جمعدقیقه بود. برای کنترل اثر ترتیب، پرسشامه 60ها امهپرسشن

ها با هایی که به صورت ناقص تکمیل شده  بودند کنار گذاشته شدند. در نهایت تحلیل دادهپرسشنامهحدود چهار هفته طول کشید. 

 .انجام شد LISREL8.50توسط نرم افزار  نفر از دانش آموزان 900

 هایافته

محاسبه شد   Zهای پرت تک متغیری نمره  برای تحلیل ابتدا دادهای پرت چند متغیری و تک متغیری حذف شدند. برای حذف داده

های پرت چند دادهدرصد داده ها(. برای محاسبه  5)کمتر از  بود، حذف شدند ±3ها بیشتر از آن Zهایی که نمره و سهس داده

های ماهاالنوبیس بدست آمد. مقادیر متغیری از فاصله ماهاالنوبیس استفاده شد. سهس مقادیر انتقال یافته مجذور کای برای فاصله

 ( به عنوان داده پرت چند متغیری شناسایی و حذف شدند.0001/0در سطح کمتر از )

 تغیرهای پژوهشماتریس همبستگی، میانگین و انحراف معیار م: 1جدول 

 4 3 2 1 متغیرها

    92/0 خودکارآمدی -1

   80/0 36/0** درگیری عامل -2

  81/0 56/0** 27/0** درگیری هیجانی -3

 1 17/0** 25/0** 26/0** عملکرد تحصیلی -4

 14/18 85/3 92/3 38/3 میانگین

 84/1 79/0 69/0 71/0 انحراف معیار

 ** >p 01/0                                                           ضرایب اعتبار بر روی قطر فرعی ماتریس پایین مثلثی قرار دارند. 

( باالترین ضریب همبستگی را با r= 36/0دهد که درگیری عامل )بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای پژوهش نشان می

( با خودکارآمدی مثبت و معنادار است. ضریب همبستگی r= 27/0است. رابطه همبستگی درگیری هیجانی )خودکارآمدی دارا 

( بود. r= 25/0برابر با )  عملکرد تحصیلی با درگیری عامل( است. رابطه همبستگی  r= 26/0عملکرد تحصیلی با خودکارآمدی برابر با )

 (.1( دارا بود )جدول r= 17/0هیجانی )عملکرد تحصیلی کمترین ضریب همبستگی را با درگیری 

( را دارا است. البته، درگیری هیجانی و خودکارآمدی نیز 92/3دهد که درگیری عامل باالترین میانگین )ها نشان میبررسی میانگین

اکندگی نمرات دهد که درگیری هیجانی بیشترین پرمیانگینی نزدیک به درگیری عامل دارند. بررسی انحراف معیارها نیز نشان می

( است. 71/0( و )69/0به ترتیب برای درگیری عامل و خودکارآمدی برابر با )( را دارد. پراکندگی سایر متغیرهای پژوهش نیز 79/0)

 ( بود.84/1( و انحراف معیار آن نیز برابر با )14/18میانگین نمرات عملکرد تحصیلی دانش آموزان مساوی )

های بدست آمده های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. شاخصتوجه به دادهمدل مفهومی عملکرد تحصیلی با 

(078/0=RMSEA  ،56/3=df/2X  ،95/0=NFI  ،95/0=CFI  ،90/0=GFI گواه بر این است که مدل مورد نظر دارای برازش الزم )

اثرهای مستقیم و غیرمستقیم در  .(R2=22/0درصد است ) 22/0(. توان مدل در تبیین واریانس عملکرد تحصیلی 2است )شکل 

 گزارش شده است: 2جدول 

 



 مدل عملکرد تحصیلی t: ضرایب استاندارد )مستقیم، غیرمستقیم( و مقدار 2جدول 

 tضرایب غیر مستقیم / مقدار  tضرایب مستقیم / مقدار   اثر

 - 76/2 ، 11/0 درگیری عامل بر عملکرد تحصیلی زادزاد بر دروندرون

 - -98/1،  -07/0 درگیری هیجانی بر عملکرد تحصیلی 

 87/0،  03/0  52/8 ، 42/0 خودکارآمدی بر عملکرد تحصیلی زادزاد بر درونبرون

 - 34/14 ، 57/0 خودکارآمدی بر درگیری عامل 

  - 53/13 ، 51/0 خودکارآمدی بر درگیری هیجانی 

 

=ضریب  51/0= ضریب استاندارد( و درگیری هیجانی ) 57/0نتایج جدول حاکی از این است که خودکارآمدی بر درگیری عامل )

=ضریب استاندارد( اثر ساختاری مستقیم  42/0خودکارآمدی بر عملکرد تحصیلی )استاندارد( اثر ساختاری مستقیم دارد. همچنین، 

=ضریب  11/0=ضریب استاندارد( معنادار نبود. درگیری عامل ) 03/0دارد. اما، مسیر غیرمستقیم خودکارآمدی بر عملکرد تحصیلی )

=ضریب استاندارد(  -07/0مستقیم درگیری هیجانی ) استاندارد( اثر ساختاری معنادار و مثبتی بر عملکرد تحصیلی دارد. اما، مسیر

 ملکرد تحصیلی منفی و معنادر است.بر ع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل آزمون شده عملکرد تحصیلی2شکل 

 

درگیری 

  هیجانی

  خودکارآمدی

درگیری 

  عامل

عملکرد 

  تحصیلی

 ریاضی

 علوم

 فارسی

 انگلیسی

 مطالعات

 تحصیلی

 هیجانی

 اجتماعی

A6 A7 A5 A4 A3 A2 A1 

E1 E2 E5 E4 E3 

**57/0 

**51/0 

**42/0 

**11/0 

*07/0- 



 بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی با میانجیگری درگیری عامل و درگیری هیجانی انجام شد. 

مورد نظر برازش   د. نتایج گواه بر این بود که مدلروابط ساختاری متغیرهای پژوهش، مدلی مفهومی طراحی و آزمون شبرای بررسی  

مناسب را در جامعه پژوهش دارد و توان تبیین عملکرد تحصیلی دانش آموزان را دارا است. بر این اساس روابط بین متغیرها با وضوح 

 گردد.بیشتری تشریح می

داد که خودکارآمدی بر عملکرد تحصیلی اثر ساختاری مستقیم دارد. دانش آموزان با خودکارآمدی باال در خود نتایج نشان 

ای خود را با موفقیت به اتمام برسانند. بنابراین، های مدرسهفعالیتکنند و این قابلیت را در خود می بینند که احساس توانمندی می

کنند و مقاومت و پایداری ها میزان تالش خود را بیشتر میبا سطحی از دشواری همراه است، آنهای درسی  حتی در زمانی که فعالیت

دانش آموزان با باورهای خودکارآمدی باال به صورت داوطلبانه در فعالیتهای یادگیری شرکت دهند. بیشتری را از خود نشان می

یین تری دارند، تالش بیشتر، راهبردهای مؤثرتر و عملکرد باالتری در کنند و نسبت به دانش آموزانی که انتظارات خودکارآمدی پامی

افرادی که دارای کارآمدی سطح باالیی هستند بیشتر  (.2010ی و همکاران، دهند )آلتونسوروبه رو شدن با مشکالت نشان می

بیشتری از خود نشان می دهند و بیشتر موفق می شوند و از کسانی که سطح خودکارآمدی آن ها پایین است، پشتکار  ،کوشندمی

گیری تشویقی دهد و نوعی جهتترس کمتری را تجربه می کنند. یک فرد با خودکارآمدی باال مقاومت بیشتری در تکالیف نشان می

ص دارد. در مقابل، در مورد یک فرد با خودکارآمدی پایین این احتمال وجود دارد که اجتناب و جهت گیری تنبیهی و یک انجام ناق

کنند. آن ها معتقدند که باید کارها (. افراد با خودکارآمدی پایین از انجام کارها خودداری می1977لیف را نشان دهد )بندورا، از تک

دهند. آن ها کنند و پایداری بیشتری نشان میتر کار میکنند، سخترا به آسانی انجام دهند. اما، افرادی که احساس کارآمدی می

 دهند.تری را نشان میدرنتیجه، عملکرد تحصیلی مطلوب (.1991الت رو به رو شوند )شانک، کنند با مشکسعی می

خودکارآمدی بر درگیری تحصیلی اثر ساختاری مستقیم دارد. خودکارآمدی به عنوان یک عامل انگیزشی دانش آموزان همچنین،  

س، دانش آموزان دارای خودکارآمدی باال معموال تکالیف با چالش باال را بر این اساکند. های تحصیلی ترغیب میرا به انجام فعالیت

دار ساختن یادگیری استفاده کنند. از راهبردهایی برای معنیر تالش می کنند. در مقابل مشکالت مقاومت میتکنند. بیشانتخاب می

ها خودکارآمدی خود را برای انجام دهند، آنرا انجام میشان  کنند و به آسانی تکالیفکنند. وقتی دانش آموزان خودشان را باور میمی

کنند گزینند، از یادگیری خودداری میها باورهای مربوط به خودکارآمدی پایین را بر میدهند. اما وقتی آنباال، رشد می  اهداف سطح

، هاآن این کهها شاخته شود و اهداف آنکند تا بهتر و به دنبال کمک هستند. پس، آگاهی از خودکارآمدی دانش آموزان کمک می

حفظ کنند، تا بتدریج رشد  اشان رشزکنند، انگیها کمک میآورند. همچنین، اهداف چگونه به آنچگونه این اهداف را به وجود می

 گذارد.ر میبنابراین، خودکارآمدی بر درگیری تحصیلی )هیجانی و عامل( دانش آموزان تأثی (.2008نمایند )هسیچ و همکاران، 

رابطه دیگری که در این پژوهش تأیید شد اثر ساختاری مستقیم درگیری عامل بر عملکرد تحصیلی است. دانش آموزان به صورت  

ای خود را به نحوه مطلوب انجام دهند. به طور معمول دانش آموزان در پی انجام تکالیف های مدرسهکنند که فعالیتسازنده تالش می

کنند و زمانی که در انجام تکالیف درسی سهل انگاری های محیطی دریافت میبا انجام تکالیف تشویقتحصیلی خود هستند؛ زیرا 

که با توجه به شرایط برای خود برنامه ریزی کنند تا  هستند در تالش گیرند. درنتیجه، دانش آموزانکنند مورد مواخذه قرار میمی

 ارزیابی   -  است  شده  تقسیم  بخش  دو  به  که  -(  2015اندرسون )  از پژوهش  هدفدر این راستا،    به نتایج مطلوب تحصیلی دست یابند.

مطلب  درک و آموزان دانش خواندن مهارت کالس، های شیوه درگیری، بین رابطه که به بررسی بودنوجوانان  مطلب درک میزان

 های  شیوه بین رابطه از حمایت برای را ای اولیه شواهد و کنند می تأکید درگیری اهمیت بر مطالعه دو هر .پردازدمی دانش آموزان

  .دهند می ارائه )عملکرد تحصیلی( دانش آموزان مطلب درک با درگیری کالس،



های مختلفی مانند درگیری عملکرد تحصیلی تأیید شد. درگیری تحصیلی دارای جنبههمچنین، رابطه درگیری هیجانی و 

رفتاری، درگیری شناختی، درگیری هیجانی و درگیری عامل است. مهم است که دانش آموز برای داشتن عملکرد تحصیلی باال باید 

تحصیلی مشارکت داشته باشد. عملکرد تحصیلی های  هم به صورت رفتاری، هم شناختی، هم هیجانی و هم به شکل عامل در فعالیت

حاصل این چهار نوع کنش است. در حقیقت، هر کدام از این ابعاد یک بعد از رفتار انسان هستند که با هم و در کنار هم رفتار را 

موزشی فعال شود. های مثبت در محیط آسازند. اما در این میان نقش درگیری هیجانی قابل توجه است. به صورتی که اگر هیجانمی

های منفی را تقویت نماید. عملکرد تحصیلی کاهش یابد. در غیر این صورت، چنانچه محیط هیجانعملکرد دانش آموزان بهبود می

های منفی در دانش یابد. رابطه منفی درگیری هیجانی وعملکرد نشان از این دارد که محیط های آموزشی تقویت کننده هیجانمی

 کاهش در احتمالی نماینده عنوان به مدرسه در درگیری ( اذعان نمودند که مفهوم2004فردریکس و همکاران )آموزان هستند. 

  توصیف  را شناختی و هیجانی رفتاری، درگیری پژوهشگران .است کرده جلب خود به را بیشتری توجه تحصیلی، پیشرفت و انگیزش

 درگیری  مفهوم بالقوه سهم توان نمی هم هنوز اما .کنند می توصیه وجهی چند ساختار یک عنوان به را درگیری مطالعه و کنند می

 . بخشید تحقق آموزان دانش مورد در پژوهش برای را مدرسه

 به تواند می که هستند تفکر احساس و آموزان دانش رفتار نحوه از تری غنی هایتوصیف خواستار پژوهشگراندرنتیجه، 

 فعالیت  در  آموزان  دانش  مشارکت  تحصیلی،  موفقیت  مسیر  در  کننده  تعیین  و مهم عامل یک  .کند کمک  شده  تنظیم  کامالً   مداخالت

  شود.   می  گرفته  نظر  در  مدرسه  در   تحصیل  ترک  در  ساز  مشکل  و    اولیه  شاخص  عنوان  به  مدرسه  در  درگیری  فقدان.  است  علمی  های

 (.2014)رینا و همکاران،    شودآموزان در نظر گرفته می  تحصیلی دانش  درگیری  افزایش  برای  ابزاری  عنوان  به  مدرسه  آموزشی  محیط

خودکارآمدی به عنوان یک متغیر شناختی اجتماعی از عوامل تأثیر گذار در این زمینه است که زمینه های درگیری تحصیلی دانش 

معلمان در ارتقاء سطح خودکارآمدی دانش آموزان اهتمام الزم شود که  سازد. بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد میآموزان را فراهم می

-را داشته باشند، تا بتوان شاهد دانش آموزانی با درگیری تحصیلی بیشتر و عملکرد تحصیلی مطلوب بود. پژوهش حاضر را محدودیت

شد. درنتیجه، تعمیم آن به سایر  های چندی رو به رو بود. این مطالعه در بین دانش آموزان دور اول دبیرستان شهر تهران انجام

گری دانش آموزان گردآوری ها بر اساس خودگزارشمناطق جغرافیایی و دوره های تحصیلی با محدودیت رو به رو است. همچنین، داده

 قرار گیرد. های جامعه سندها به جوابگرایش آنتواند تحت تأثیر  شده است و نتایج می

 منابع

 (. انررگرریررزش در تررعررلرریررم و تررربرریررت، ترررجررمرره مررهرررنرراز شررررهررر آرای، تررهررران: 1390ل )پرریررنررتررریررچ، پررل و شررررانررک، دیرر 

 انتشارات علم.

(. عملکرد تحصیلی: نقش اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت. فصلنامه روان شناسی  1395رضایی، علی محمد؛ جهان، فائزه و رحیمی، معصومه )

 .153-169، ص  42تربیتی، سال دوازدهم، شماره  

 (. روان شناسی پرورشی )روان شناسی یادگیری و آموزش(، تهران: نشر آگاه 1386اکبر )سیف، علی  

(. نظریه های شرخصریت. ترجمه یوسف کریمی، فرهاد جمهری، سیامک نقشبندی، بهزاد گودرزی، هادی بحیرایی، محمد رضا  1383شرولتز، دی )

 نیکخو. چاپ چهارم، تهران: نشر ارسباران.

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