
 

 

گیری تربیتیفصلنامه اندازه  Quarterly of Educational Measurement 

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 6, No. 24, Summer 2016 202تا  38، ص 59 تابستان، 24دوره ششم، شماره 

پرسشنامه درگیری تحصیلی در  سنجیروان هایشاخصبررسی 

 شهر بندرعباسان دبیرستانی آموزدانش

 8سماوی، سید عبدالوهاب 2پورامین رفیعی  ،2کبری حاجی علیزاده

 25/09/94تاریخ دریافت: 

 55/04/95تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 موردتوجهبر پیشرفت تحصیلی  مؤثر یهاسازهیکی از  عنوانبهاخیر، درگیری تحصیلی،  یهاپژوهشدر 

این سازه، سنجش و ارزیابی این متغیر و  یمطالعه نهیزمموجود در  یهاچالشقرار گرفته است. یکی از 

 یپرسشنامه پایاییروایی و  هایشاخصحاضر، بررسی و انطباق  مطالعهآن بوده است. هدف از  یهامؤلفه

ان پسر و دختر دبیرستانی شهر آموزدانشاز  اینمونه، بر روی (2055) درگیری تحصیلی ریو و تسنگ

آموز سال اول متوسطه بودند که به روش دانش 464های پژوهش،بندرعباس بوده است. آزمودنی

درگیری تحصیلی بود. جهت  ایماده 22 یپرسشنامهای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، گیری خوشهنمونه

از انجام تحلیل عاملی، ساختار  استفاده شد. پس تأییدیروش تحلیل عامل بررسی روایی پرسشنامه، از 

به  78/0پرسشنامه نیز ضریب آلفا برابر با  پایاییقرار گرفت. همچنین بررسی  دییتأعاملی پرسشنامه مورد 

درگیری تحصیلی، جهت سنجش این متغیر و  یپرسشنامهنتایج پژوهش نشان داد که  طورکلیبهدست داد. 

نیازهای پاسخگوی تواند آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس مناسب است و میآن، در بین دانش یهافهمؤل

 .باشدموجود 

درگیری تحصیلی، درگیری عاملیت، درگیری رفتاری، درگیری شناختی، هاي کلیدي: واژه

 پايايیدرگیری عاطفی، روايی، 

                                                           
 .ایران بندرعباس، اسالمی، آزاد دانشگاه بندرعباس، واحد شناسی،روان گروه استادیار،. 5

 علمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان أتیهعضو  استادیار و. 2
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 مقدمه

 هایشاخصان یکی از آموزدانشتربیت میزان پیشرفت تحصیلی در هر نظام تعلیم و 

بر آن  مؤثرعلمی است. سنجش میزان پیشرفت تحصیلی و عوامل  هایفعالیتموفقیت در 

. پیشرفت اندکردهب هستند که توجه محققان مختلف را به خود جل ایعمده مسائل ازجمله

است. تمام  وپرورشآموزشمهم در ارزیابی  هایشاخصیکی از ان آموزدانشتحصیلی 

(. 5492این نظام برای پوشاندن جامه عمل به این امر است )قمری،  هایکششو  هاکوشش

 آموزشیکارایی نظام  هایمالکلی یکی از میزان پیشرفت و افت تحصی کهاینبا توجه به 

 بینیپیشاخت بهتر و بر عملکرد تحصیلی، به شن تأثیرگذاراست، کشف و مطالعه متغیرهای 

بنابراین بررسی متغیرهایی که با پیشرفت تحصیلی در  ؛انجامدمیدر مدرسه  مؤثر متغیرهای

 وپرورشآموزشپژوهش در نظام  دروس مختلف رابطه دارد، یکی از موضوعات اساسی

 موردتوجه ازپیشبیشبر پیشرفت تحصیلی طی سه دهه اخیر  مؤثراست. مطالعه عوامل 

 (.5492زارع، تربیت قرار گرفته است )علی بخشی و علیم و متخصصان ت

 2بلومنفلد 5ستحصیلی درگیری تحصیلی است )فردریک بر پیشرفت مؤثریکی از عوامل 

 ایفزاینده طوربه گذارانسیاستمحققان، متخصصان تعلیم و تربیت و (. 2004، 4و پاریس

کلیدی برای حل مشکالت پیشرفت تحصیلی  عنوانبهان آموزدانشبر درگیری تحصیلی 

 اندداشتهافت باالی تحصیلی تمرکز  و گیریکنارهپایین، سطوح باالی خستگی، 

 (.2004)فردریکس و همکاران،

ان در گذار از مدارس آموزدانشدرگیری تحصیلی  ( معتقد است2008) 4مینتز-یازی

 40تا  25که طبق برخی برآوردها  ایگونهبه شودمیابتدایی به مدارس متوسطه کمتر 

عدم درگیری تحصیلی مثل عدم اشتغال ذهنی با امورات  هاینشانهدرصد از فراگیران 

 .دهندمیرا نشان  توجهیبیتحصیلی، عدم تالش زیاد و  تفاوتیبیتحصیلی، 

                                                           
1. Fredricks 

2. Blumenfeld 

3. Paris 

4. Yazzie-Mintz 
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است که برای اولین بار جهت درک و تبیین افت و شکست  ایسازهدرگیری تحصیلی 

در حوزه  گرایانهاصالح هایتالشپایه و اساسی برای  عنوانبهگردید و  تحصیلی مطرح

تحصیلی به  مفهوم درگیری(. 5478و همکاران،  قرار گرفت )عابدینی مدنظرتعلیم و تربیت 

 صورتبهتا  کنندمی آموزشیهدفمند  هایفعالیتان صرف آموزدانشکیفیت تالشی که 

درگیری . (5478، همکاران)حجازی و شاره دارد مستقیم به نتایج مطلوب دست یابند، ا

است که درگیری شناختی یکی از اجزای درگیری تحصیلی است  چندبعدیتحصیلی سازه 

را تحت عنوان راهبردهای شناختی و  شناختی( درگیری 5478عباباف ) (.5494)داودی، 

درگیری معتقدند ( 5492صابر و شریفی ) .ه استو بررسی قرارداد موردپژوهش فراشناختی

 مورداستفادهان جهت یادگیری آموزدانشع فرایندهای پردازش است که شناختی شامل انوا

راهبردهای  .و متشکل از راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی است دهندمیقرار 

اطالعات تازه برای پیوند دادن و ترکیب کردن با  هاآنشناختی اقداماتی است که به کمک 

و  شودمیماده آ درازمدتدر حافظه  هاآن سازیذخیرهو  شدهآموختهعات از پیش اطال

است. راهبردهای فراشناختی نیز  دهیسازماندسته کلی مرور، بسط یا گسترش و  4شامل 

بر راهبردهای شناختی اعمال کنترل  هاآن وسیلهبهاست از راهبردهایی که فرد  اندعبارت

و شناخت از نقاط  آگاهی. راهبردهای فراشناختی، کسب دهدمیجهت  هاآنو به  کندمی

شناختی راهنمایی  هایفعالیتو ضعف فعالیت شناختی خود است که فرد را در جریان 

و در نظارت بر راهبردهای شناختی و  آیدمیزو راهبردهای نظارتی به شمار و ج کندمی

، نظارت، ریزیبرنامهفراشناختی شامل  راهبردهای .گیردمیقرار  مورداستفاده هاآنهدایت 

درگیری تحصیلی شناختی شامل  ، عقیده دارد(5477عابدینی ) .و نظم دهی است کنترل

از  گیریبهرهو  مطالب دهیسازمانبسط دهی،  مانندو پردازش عمیق ) راهبردهای یادگیری

 مانندطحی )و راهبردهای یادگیری و پردازش س (فراشناختی هنگام مطالعه هایتوانایی

نشان دادند که  (5990) 2گروتی و د 5چپنتری .شودمی( تکرار یا مرور ذهنی مطالب

از  کوشیدندمی، یعنی شدندمیشناختی در تکالیف خود درگیر  ازنظرکه  آموزانیدانش

                                                           
1. Pintrich 

2. De Groot 
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کنند، عملکردشان بهتر  خود کمکمطالب و تمرین کردن به یادگیری  دهیسازمانطریق 

از این راهبردها نداشتند، همچنین راهبردهای  گیریبهرهکه تمایل به  بود آموزانیدانشاز 

کننده پیشرفت تحصیلی  بینیپیشبهترین  ،فراشناختی و پایداری در انجام دادن تکالیف

ی شناختی (، درگیر5474) و همکاران زاد عبداهلل پورطالعاتی نظیر آمطبق  درمجموع بود.

ان دارای اثر مثبت و مستقیم است و فراگیرانی که از آموزدانشبر پیشرفت تحصیلی 

که  هاییآنشناختی، نسبت به  ازلحاظ کنندمیسطح باال و فراشناختی استفاده  راهبردهای

در انجام تکالیف تحصیلی  ،دهندمیقرار  مورداستفادهراهبردهای سطح پایین و شناختی را 

یجه دست یافت که استفاده از راهبردهای ( به این نت5490) شریفیپرویز و  بیشتر درگیرند.

 .استتأثیرگذارفراشناختی در موفقیت تحصیلی  وشناختی 

یکی از اجزای دیگر درگیری تحصیلی درگیری رفتاری است. درگیری رفتاری، شامل  

تعقیب اهداف، قوانین و هنجارهای کالسی است و فقدان رفتارهای مخربی مانند فرار از 

درگیری رفتاری،  (.5494، همکاران حجازی و) دهدمیرا نشان  مدرسه و ایجاد دردسر

مشارکت در یادگیری و انجام تکالیف درسی را در بر دارد و شامل تالش، پشتکار، تمرکز 

و  2، کیندرمن5اسکینر) کالسی است هایبحثو مشارکت در  هاسؤالو توجه، پاسخ به 

تحصیلی نظیر تالش و پایداری  مشاهدهقابل. درگیری رفتاری به رفتارهای (2009، 4فورر

انجام تکالیف درسی و تقاضای کمک از معلم یا همساالن  در حینهنگام مواجهه با مشکل 

 و 4(. فین5478یادگیری و درک مطالب درسی اشاره دارد )عابدینی و همکاران،  منظوربه

ارائه کردند که شش شاخص درگیری رفتاری را ( 5495، به نقل از داودی، 5994) 5لکل

(، عدم شرکت )انجام آموزشیبه محیط  آمدنعادت به دیر ) تأخیراز: غیبت و  اندعبارت

و  التحریرلوازم)داشتن  آمادگی(، هاکالسندادن تکلیف(، حضور )منظم بودن در همه 

)بازخورد  دانشجو -و رابطه استاد (عدم اختالل در محیط یادگیری) رفتاردیگر ملزومات(، 

                                                           
1. Skinner 

2. Kindermann 

3. Furrer 

4. Finn 

5. Voelkl 
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 موردمطالعهرابطه درگیری رفتاری را بر پیشرفت تحصیلی  هاپژوهشبرخی و پاسخ مثبت(. 

 ایواسطهدر پژوهشی تحت عنوان نقش  که( 5478) عابدینی و همکاران قرار دادند ازجمله

ملکردی و پیشرفت تحصیلی در ع–درگیری تحصیلی در ارتباط بین اهداف اجتنابی 

مثبت و  یرابطهکه م انسانی به این نتیجه دست یافتند ان دختر در رشته علوآموزدانش

درگیری رفتاری و پیشرفت تحصیلی وجود  ،معناداری بین شاخص پایداری در تکلیف

( در پژوهشی تحت عنوان الگوی ساختاری رابطه اهداف 5478دارد. حجازی و عابدینی )

 ه دست یافتند کهعملکردی، درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی به این نتیج -رویکردی

شاخص پایداری در تکلیف در درگیری رفتاری اثر علی مستقیم، مثبت و معناداری بر 

( در پژوهشی تحت عنوان الگوی 5478حجازی و همکاران )پیشرفت تحصیلی دارد. 

اهداف پیشرفت و ابعاد درگیری تحصیلی به این  نقش پیشرفت تحصیلی ریاضی: بینیپیش

مستقیم و  تأثیردرگیری رفتاری بیشترین  هایشاخصر تالش یکی از نتیجه دست یافتند متغی

 مثبت را بر پیشرفت ریاضی نشان داده است.

یا درگیری عاطفی هم یکی از اجزای درگیری تحصیلی است. درگیری هیجانی  

 ان در کالس مانند عالقه، خستگی، شادی، ناراحتیآموزدانشهیجانی  هایواکنشعاطفی 

انگیزشی درگیری تحصیلی  مؤلفه (.5494،حجازی و همکاران) دهدمیان و اضطراب را نش

، وجود هاآنو اهمیت به  دهیارزشدرونی به مطالب و تکالیف درسی،  مندیعالقه شامل

و خشم هنگام انجام تکالیف  اضطراب، ناامیدیعاطفه مثبت و فقدان عاطفه منفی نظیر 

با یادگیری و  تواندمیدرگیری انگیزشی  (.5478درسی و یادگیری است )عابدینی، 

حاکی از ارتباط مثبت بین درگیری عاطفی  هاپژوهشپیشینه  .پیشرفت تحصیلی مرتبط باشد

( حاکی از ارتباط مثبت و 5478پژوهش عابدینی ) ازجمله .تحصیلی استو پیشرفت 

 .استمعناداری بین شاخص ارزش تکلیف در درگیری عاطفی با پیشرفت تحصیلی 

منفی در پیشرفت  و مثبت پیشرفت هایهیجان(، به نقش 5494فلسفین و شکری ) چنینهم

 که تا حدودی به مفهوم درگیری انگیزشی نزدیک است. ایسازه. اندکردهتحصیلی اشاره 

که این  اندعقیدهمحققان به گسترش مفهوم درگیری تحصیلی عالقه دارند زیرا بر این 

بعد  تازگیبهان است. در این راستا، آموزدانشقیت تحصیلی کننده مهم موف بینیپیشسازه، 
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است که مراد از آن،  شدهاضافهدیگری به نام عاملیت نیز به مفهوم درگیری تحصیلی 

. در این نوع کندمیاست که دریافت  آموزشیدر جریان  آموزدانش یسازندهمشارکت 

ان از روی قصد و تا حدودی آموزدانشبر فرایندی است که طی آن،  تأکید درگیری،

یادگیری را  هایموقعیتو نیز شرایط و  گیرندمیتا چیزی را که یاد  کنندمیفعاالنه تالش 

ان درون دادهایی را آموزدانش آموزش،در طی جریان  مثالعنوانبه .شخصی و پربار کنند

، مشارکت کنندیم، پیشنهاد کنندمیرا بیان  هایشاناولویت، تمایالت و کنندمیپیشنهاد 

 گذاریهدف، کنندمی، در مورد نیازهایشان و تفکراتشان صحبت پرسندمی سؤال، کنندمی

را  آموزشی هایفرصت، منابع یا کنندمیحبت ص شانمندیعالقه، در مورد میزان کنندمی

برای  هاییروش، کنندمیرا برای ایجاد بهتر با درس جستجو  هاییراه، کنندمیدرخواست 

 هاخواسته، صحبت در مورد هاگزینهارائه  سازیشفاف، در پی نمایندمیپیشنهاد  مسئلهل ح

، معلم خصوصی، بازخورد، معلومات قبلی ن بیزارند، درخواست کمکاز آ و مواردی که

با  توجهیقابلعینی از مفاهیم انتزاعی هستند. درگیری عاملیت ارتباط مثبت و  هایمثالیا 

 (.2054تسینگ، و  ریو ؛2،2055تسینگو  5ریو)رد پیشرفت تحصیلی دا

را مطرح کرده  4به نام عاملیت انسانی ایسازهخود  هایپژوهش( در 2006) 4بندورا

این مفهوم را تبیین کرده است. عاملیت انسانی به طراحی  ترجامع ایگونهبهاست که 

بر رویدادهای آینده  تأثیرگذاری منظوربهاز سوی فرد  هافعالیتآگاهانه و اجرای هدفمند 

اصلی تشکیل  یمؤلفه(. از نگاه بندورا، عاملیت انسانی از چهار 2006اشاره دارد )بندورا، 

 هایبرنامهاست که به این نکته اشاره دارد که افراد  5اول قصدمندی یمؤلفهشده است. 

 هایبرنامهدر  هاانسان. بیشتر دهندمیرا خود شکل  هابرنامهعملی و راهبردهای انجام این 

از سطح عاملیت  مؤلفهدر این  روازاین کنندمیدیگران مشارکت  یوسیلهبه ایجادشده

گسترش زمانی  یدربرگیرندهاست که  6دوراندیشیدوم  یمؤلفهباالیی برخوردار نیستند. 

                                                           
1. Reeve 

2. Tseng 

3. Bandura 

4. human agency 

5. intentionality 

6. forethought 
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وف به آینده معط هایطرحچیزی بیشتر از  دوراندیشی(، 2006بندورا ) ازنظرعاملیت است. 

 هایفعالیتپیامدهای احتمالی  بینیپیشو  کنندمیرا تنظیم  هایشانهدفاست. افراد، خود 

علت رفتار فعلی  تواندنمی. آینده دهدمیو جهت  انگیزاندبرمیرا  هاآن هایکوششآتی، 

تارهای انگیزه و راهنمای رف عنوانبهتجسم شده  یآیندهباشد اما از طریق بازنمایی شناختی، 

. در این شکل از خود هدایتی انتظاری، رفتار تحت تسلط کندمیفعلی ایفای نقش 

. توانایی آیددرمیمبهم  ایآیندهو نه  شدهبینیپیشتجسم شده و پیامدهای  هایهدف

را  دوراندیشانهفعلی، رفتار هدفمند و  هایفعالیتدر کنار  شدهبینیپیشتجسم پیامدهای 

، پیوستگی، هدفمندی و شوندمیافراد در چنین فرایندی درگیر  کهگامیهن. دهدمیافزایش 

 .کنندمیرا تجربه  دارمعنیزندگی 

طراحان  تنهانهاست. افراد دارای عاملیت  5واکنش گری-عاملیت، خود یمؤلفهسومین 

، روازاینتنظیمی سطح باالیی نیز هستند. -خوبی هستند بلکه دارای خود شاناندیو دور 

عملی است  هایطرحانتخاب هدف و ایجاد  یماهرانهتوانایی  یدربرگیرنده تنهانهعاملیت 

 هاطرحمناسب عمل و تنظیم و انگیزه بخشی به اجرای این  هایدورهبلکه به توانایی ایجاد 

 (.2006)بندورا،  کندمی، شکاف بین اندیشه و عمل را پر مؤلفهنیز بستگی دارد. این 

عمل هستند، آزمون  هایعامل کهآناست. افراد عالوه بر  2رم خود اندیشیچها یمؤلفه

کارکردی  خودآگاهیاز طریق  هاآن. روندمیگرانی برای کارکردهای خود نیز به شمار 

خود  هایهدفو عمل و معنی  هااندیشهخودکارآمدی شخصی، درستی  یدرباره

. کنندمیو عمل خود تغییراتی ایجاد  و در صورت نیاز در فرایندهای اندیشه اندیشندمی

 یمؤلفه ترینبرجستهخود،  هایفعالیتو  هااندیشه یدربارهتوانایی فراشناختی اندیشیدن 

 (.2006عاملیت انسانی است )بندورا، 

و  4، وکالتی4شخصی هایعاملیتشناختی اجتماعی بین سه نوع عاملیت یعنی  ینظریه

از این سه شکل عاملیت نیاز  ایآمیزهتمایز گذاشته است. کارکردهای روزمره به  5جمعی

                                                           
1. self-reactiveness 

2. self-reflectiveness 

3. personal agency 

4. proxy agency 
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زیربنای آن، در  عنوانبهعاملیت،  هایاندیشهمتغیر خودکارآمدی و  ازآنجاکهدارد. 

پژوهش حاضر در کنار متغیر پیوند با مدرسه که ماهیتی جمعی دارد مطرح شده است، 

به تبیین ارتباط بین این متغیرها نیز کمک  تواندمی وکالتی و جمعی هایعاملیتبحث از 

. گذارندمی تأثیرکند. در عاملیت شخصی افراد بر کارکردهای خود و رویدادهای محیطی 

بر  تأثیرگذارکارکردی، افراد کنترل مستقیمی بر شرایط  هایحوزهدر بسیاری از  حالبااین

. گیرندمیملیتی با ماهیت جمعی به کار ، افراد عاهاحوزهزندگی خود را ندارند. در این 

محیط اجتماعی بر  تأثیراجتماعی هستند که به  هاییعاملیتوکالتی و جمعی،  هایعاملیت

افراد اشاره دارد. منطقی است که تصور کنیم بسیاری از افراد از منابع، دانش و ابزارهای 

، 4؛ اُزر5996، 2لتس)با گیرندمیمطلوب خود بهره  هایهدفدیگران برای رسیدن به 

به آن هستند را از طریق کار کردن  یابیدست(. افراد بسیاری از چیزها که خواهان 5995

. در عاملیت وکالتی، فرد برای رسیدن به آورندمیو از راه تالش گروهی به دست  باهم

و از طریق انتخاب فرد یا افراد  دهدمیقرار  تأثیرهدف، محیط انسانی مجاور را تحت 

؛ در عاملیت جمعی، افراد دانش، یابدمیبه پیامدهای مطلوب دست  اثرگذارتخصص و م

 دهندمیخود را شکل  یآیندهو از طریق آن،  کنندمیو منابع دیگران را جذب  هامهارت

 (.2006)بندورا، 

 درگیری تحصیلی و اثرات آن بر پیشرفت و انگیزش فراگیران، یمطالعه در گام اولین

و  شناختیروانسازه  این ارزیابی جهت معتبر و عینی سنجش هایروش کارگیریبه

 رویکردهای آن، هایمؤلفهدرگیری تحصیلی و  ارزیابی جهت محققان. آن است هایمؤلفه

فراشناخت  گیریاندازه برای راه بهترین( 5475) فوالدچنگ. اندکرده اتخاذ را چندی

 و مسئله حل ضمن در آموزاندانش یکالم گزارش از استفاده را )درگیری شناختی(

 کالمی هایگزارش مکمل عنوانبه را گزارشی خود هایپرسشنامه و داندمی گیریتصمیم

 4راهبردهای انگیزشی یپرسشنامهاز  عمدتاً، محققان هاپژوهشدر دیگر . دهدمی پیشنهاد

                                                                                                                                        
1. collective agency 

2. Baltes 

3. Ozer 

4. MSLQ 
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 اندکردهآن استفاده  یهامؤلفهپینتریچ و همکاران جهت ارزیابی درگیری تحصیلی و 

، در روازاین(. 5495، و همکاران ؛ ابوالمعالی5492، و همکاران )غالمعلی لواسانی

جای خالی یک ابزار مستقل برای سنجش درگیری  روشنیبه، گرفتهانجام یهاپژوهش

 .خوردیمتحصیلی به چشم 

تا حدود زیادی  تواندمیدرگیری تحصیلی  دانشگاه، و متوسطه دوره در ازآنجاکه

میزان درگیری تحصیلی و  سنجش ،پیشرفت تحصیلی و انگیزش فراگیران باشد کنندهتعیین

میزان درگیری  از آگاهی جهت فراگیران این به کمک برای تواندمی ،آن هایمؤلفه

تقویت و افزایش درگیری  جهت مشاوران و معلمان محققان، برای و خود تحصیلی

 حاضر پژوهش اهدافبر این اساس، . باشد اهمیت و ضرورت حائز فراگیران، تحصیلی

 :از اندعبارت

 درگیری تحصیلی پرسشنامه عاملی روایی بررسی -

 درگیری تحصیلی پرسشنامه پایایی بررسی -

به ابزاری سودمند  یابیدست منظوربهدر پژوهش حاضر محققان طبق اهداف فوق، 

ریو و پرسشنامه درگیری  سنجیروان هایشاخصجهت سنجش درگیری تحصیلی، 

درگیری  هایجنبهقرار دادند. این پرسشنامه برای ارزیابی  موردبررسی( را 2055نگ )یتس

عاطفی، درگیری شناختی، درگیری عاملیت(  درگیری ان )درگیری رفتاری،آموزدانش

در  پرسشنامهاین  کارگیریبهکاربرد دارد و در پژوهش حاضر سعی بر آن بود تا قابلیت 

 ایرانی مورد آزمون قرار گیرد. ینمونه

 پژوهشروش 

ان دختر و پسر پایه اول دبیرستانی شهر آموزدانشجامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه 

بوده است. حجم نمونه تحقیق نفر  6564به تعداد  5494-5494بندرعباس در سال تحصیلی 

دختر و  آموزدانش 464بر اساس جدول مورگان تعیین گردید. نمونه این پژوهش شامل 

، ایچندمرحلهخوشه گیری  گیرینمونهپسر سال اول دبیرستان است که به روش 

نفر است.  574نفر و گروه پسران شامل  570شده است و گروه دختران شامل  گیرینمونه
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از شهر بندرعباس  وپرورشآموزش 2 و 5است که از نواحی  صورتبدین گیرینمونه

سپس  .تصادفی انتخاب گردید صورتبه یک سه مدرسه و از ناحیه دو، دو مدرسه یناحیه

بین  هاپرسشنامهتصادفی انتخاب و  صورتبهان از پایه اول آموزدانشاز هر دبیرستان 

 ارائه شده است. 5ترکیب نمونه در جدول توزیع شده است.  هاکالسان آن آموزدانش

 به تفکیک ناحیه، مدرسه و جنسیت گیرینمونهدر  شدهانتخابان آموزدانش. تعداد 1جدول 

 ناحیه یک

 دختر پسر

 درصد فراوانی مدرسه درصد فراوانی مدرسه

5 40 88/28 5 42 77/47 

2 47 57/45 2 44 47/45 

4 40 05/48 4 42 75/52 

 500 507 مجموع 500 507 مجموع

 ناحیه دو

 دختر پسر

 درصد فراوانی مدرسه درصد فراوانی مدرسه

5 46 46/48 5 40 55/55 

2 40 64/52 2 42 45/44 

 50 82 مجموع 50 86 مجموع

 ی پژوهش حاضر از قرار زیر است:هادادهابزار گردآوری 

ان )درگیری آموزدانشدرگیری  هایجنبهبرای ارزیابی  پرسشنامه درگیری تحصیلی:

نگ ی، از پرسشنامه ریو و تس(عاطفی، درگیری شناختی، درگیری عاملیت درگیری رفتاری،

 و بخواند را گویه هر باید پاسخگو آن، تکمیل برای اصلی، نسخه در .( استفاده شد2055)

 یک از ایدرجهپنج لیکرت طیف یک روی بر را خود فعلی وضعیت انطباق میزان سپس

 .سازد مشخص( یشهتقریباً هم یا همیشه معنای به) 5 تا( هرگز تقریباً یا هرگز معنای به)

 ، درگیری عاطفیماده 5 یوسیلهبه، درگیری رفتاری ماده 5 یوسیلهبهدرگیری عاملیت 

یک نمونه از  .شودمیسنجیده  ماده 7 یوسیلهبه درگیری شناختی ماده و 4 یوسیلهبه

 هایمادهیک نمونه از ؛ «پرسممی سؤاالتیدر طی کالس »درگیری عاملیت  هایماده
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، درگیری عاطفی هایمادهاز یک نمونه ؛ «کنممیتوجه  سر کالس» رفتاری درگیری

 آغازقبل از » درگیری شناختی، هایمادهاز یک نمونه  و« کالس برای من جالب است»

 است. ذکرقابل، «باید انجام دهم کاریچهکه  کنممیمطالعه به این فکر 

 شامل هاییآزمون خرده در قالب که درگیری هایجنبه از یک هر در پاسخگو هر برای

 این، بر عالوه. شودمی محاسبه ایجداگانه نمره اند؛شده مطرح هاماده از متفاوتی تعداد

 دهدمی دست به او برای کلی نمره یک نیز ماده 22 درمجموع فرد هر نمرات جمع حاصل

 هر برای محتمل نمره دامنه سانبدین. است فرد میزان کلی درگیری تحصیلی نشانگر که

 و باال حد در آزمون این روایی و پایایی هایشاخص. بود خواهد 550 تا 22 بین فرد

 در پرسشنامه این از استفاده منظوربه(. 2055 ،نگیریو و تس) است شده گزارش قبولقابل

 انگلیسی زبان مدرسان از تن دو از سپس. شدند ترجمه فارسی به آن عبارات ابتدا ایران،

 اساس این بر و کنند اظهارنظر انگلیسی و فارسی متن محتوای انطباق پیرامون تا شد خواسته

 شدهترجمه متن. شد ایجاد هاگویه متن در تغییرات و ادبی هایویرایش برخی مواردی، در

 صوری روایی تا شد ارائه درسی ریزیبرنامه دکترای دانشجویان و استادان به پرسشنامه

 ارزیابی مورد ایرانی آموزاندانش بین در درگیری تحصیلی سنجش برای را آن عبارات

 از نفری 40 گروه یک روی بر ،شدهتهیه پرسشنامه اقدامات، ازاینپس. دهند قرار

 هاییگویه شد خواسته هاآن از و شد اجرا آزمایشی طوربه متوسطه اول سال آموزاندانش

 صورت در شد خواسته هاآن از همچنین. سازند مشخص را بودند کنندهو گیج مبهم که را

 عبارات متن در دانند،می ضروری که را اصالحاتی نوشتاری، بازخورد صورتبه نیاز

 پرسشنامه نهایی شکل ،گفتهپیش اقدامات و آزمایشی اجرای این درنتیجه. دهند صورت

 .شد تدوین

 آن آموزاندانش که مدارسی تعیین نیز و پرسشنامه نهایی نسخه سازیآماده از پس

 حضور با محققان از یکی بودند، شده تعیین پژوهش در کنندگانمشارکت عنوانبه مدارس

 عدم نمودن گوشزد نیز و پژوهش پیرامون مقدماتی توضیحاتی ارائه و درس هایکالس در

 به اقدام نیست؛ موردنیاز هاآن فردی هویت اینکه نیز و تحقیق در شرکت مورد در اجبار

 زمانی محدودیت به توجه بدون بودند مجاز پاسخگویان. نمودمی هاپرسشنامه توزیع
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 طول دقیقه 52 تا 50 حدود متوسط طوربه. کنند انتخاب را خود موردنظر هایگزینه

 ضمن ،شدهتکمیل هایپرسشنامه آوریجمع از پس. شوند تکمیل هاپرسشنامه تا کشیدمی

 تحلیل نحوه و پژوهش اهداف مورد در تکمیلی توضیحاتی پاسخگویان، از سپاسگزاری

 با رایانه به ورود و رمزگردانی از پس شدهتکمیل هایپرسشنامه. شدمی ارائه آنان هایپاسخ

 .گرفتند قرار وتحلیلتجزیه مورد AMOSو  SPSS افزارنرم از استفاده

(، روایی عاملی این پرسشنامه در سطح رضایت بخشی 2055) نگیدر مطالعه ریو و تس

قرار گرفته است. همچنین،  تأییدگزارش شده است و ساختار عاملی این پرسشنامه مورد 

درگیری و  77/0درگیری شناختی  ،94/0رفتاری  درگیری ،72/0 عاملیتپایایی درگیر 

 مده است.آ به دست 87/0عاطفی 

 هایافته

در پژوهش . ان در پژوهش حاضرآموزدانشپایایی و روایی مقیاس درگیری تحصیلی 

ان، یک تحلیل عامل آموزدانشتعیین روایی مقیاس درگیری تحصیلی  منظوربهحاضر 

 هایماده( روی AMOS-21تحلیل ساختارهای گشتاوری ) افزارنرم، با استفاده از تأییدی

 هایشاخص این مقیاس انجام شد که در ادامه نتایج این تحلیل توضیح داده شده است.

 2در جدول  هامقیاسدر کل پرسشنامه و خرده  دهندگانپاسختوصیفی مربوط به نمرات 

ان را در آموزدانشساختار عاملی مقیاس درگیری تحصیلی  5 نمودار ارائه شده است.

 .دهدمیپژوهش حاضر نشان 

 هامقیاسدر كل پرسشنامه و خرده  دهندگانپاسختوصیفی مربوط به نمرات  هایشاخص -2جدول 

 شاخص

 متغیرها 

 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین تعداد

 25 6 44/4 52/59 464 درگیری رفتاری

 26 4 25/4 58/55 464 درگیری عاطفی

 40 9 5 52/40 464 شناختی درگیری

 25 5 22/4 57/56 464 درگیری عاملیت

 550 44 85/55 40/75 464 درگیری تحصیلی
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 ان در پژوهش حاضرآموزدانشساختار عاملی مقیاس درگیری تحصیلی  .1نمودار 

پرسشنامه  تأییدیدر اجرای تحلیل عامل  شودمیمشاهده  5که از نمودار  گونههمان

بار عاملی مناسبی داشتند، یعنی تمام ضرایب استاندارد باالی  هامادهدرگیری تحصیلی همه 

روی عامل مربوط به خود بار  داریمعنی طوربه هاماده، دیگرعبارتبه/. بودند. 40

که این مدل از برازش  دهدمینشان  4. مقادیر شاخص برازندگی در جدول اندگذاشته

که ضریب شاخص ریشه  دهدمینشان  تأییدیدار است. نتایج تحلیل عامل خوبی برخور

 تطبیقی، شاخص برازندگی 085/0 برابر با( RMSEA) تقریبمیانگین مجذورات خطای 

(CFI برابر )برازش، نیکویی 74/0 با (GFI )شاخص نیکویی برازش 90/0 با برابر ،
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، 85/0 ( برابر باNFI) شدههنجار ، شاخص برازندگی 76/0( برابر با AGFI) یافتهتعدیل

( برابر با TLI) لویس-و شاخص توکر 74/0 ( برابر باIFI) افزایشیشاخص برازندگی 

 داللت دارد. هادادهمناسب مدل با  تقریباً، به دست آمده است که بر برازش 89/0

 پرسشنامه درگیری تحصیلی تأيیدیبرازش تحلیل عامل  هایشاخص .3 جدول

 مقدار برازندگی هایشاخص

 80/452 (X2آزمون مجذور کای )

 005/0 سطح معناداری

 204 (DFدرجه آزادی )

 24/2 (X2/DF) آزادینسبت مجذور کای به درجه 

 90/0 (GFI) برازششاخص نیکویی 

 76/0 (AGFI) یافتهتعدیلشاخص نیکویی برازش 

 84/0 (NFI) شدهشاخص برازندگی هنجار 

 74/0 (CFI) تطبیقیشاخص برازندگی 

 74/0 (IFIشاخص برازندگی افزایشی )

 89/0 (TLIلویس )-شاخص توکر

 085/0 (RMSEA) تقریبریشه میانگین مجذورات خطای 

کل  پایاییپرسشنامه، با استفاده از روش آلفای کرونباخ،  پایاییبرای سنجش . پایایی

این پرسشنامه بود.  قبولقابلمحاسبه شد که نشانگر همسانی درونی  78/0پرسشنامه برابر با 

این پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ  هایآزموناز خرده  هرکدام پایایی

، برای خرده 75/0ضریب آلفا برابر با  درگیری رفتاریمحاسبه شد که برای خرده آزمون 

، برای خرده آزمون درگیری شناختی، 89/0ضریب آلفا برابر با  یری عاملیت،درگآزمون 

به  84/0ضریب آلفا برابر با  درگیری عاطفیزمون آو برای خرده  85/0ضریب آلفا برابر با 

خرده  پایاییبا روش تنصیف نیز محاسبه شد که ضریب  پایاییآمد. عالوه بر آن،  دست

، در 89/0برابر با درگیری عاملیت ، در خرده آزمون 82/0برابر با  درگیری رفتاریآزمون 

نیز برابر  درگیری عاطفیو برای خرده آزمون  69/0خرده آزمون درگیری شناختی برابر با 
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کل آزمون و ضرایب مربوط به  پایاییبه دست آمد. این ضرایب همراه با ضریب  84/0با 

 ارائه شده است. 4پرسشنامه اصلی در جدول 

 (n=364) درگیری تحصیلیپرسشنامه  پايايیضرايب  .4جدول 

 آلفای پرسشنامه اصلی تنصیف آلفا هاآزمون

 94/0 76/0 78/0 کل پرسشنامه

 94/0 82/0 75/0 درگیری رفتاری

 78/0 89/0 89/0 درگیری عاملیت

 77/0 69/0 85/0 درگیری شناختی

 87/0 84/0 84/0 درگیری عاطفی

 گیرينتیجه و بحث

درگیری  یپرسشنامه پایایی و روایی هایشاخص بررسی و انطباق هدف با حاضر پژوهش

 آیا که شود داده پاسخ سؤال بدین تا گرفت انجام ایرانی آموزاندانش روی بر تحصیلی

درگیری تحصیلی  سنجش زمینه در سودمند ابزار یک عنوانبه یادشده پرسشنامه از توانمی

 طورکلیبه. کرد استفاده بندرعباس متوسطه دوره پسر آموزاندانش بین آن در هایمؤلفهو 

 سنجش برای الزم شرایط حائز مذکور پرسشنامه ،آمدهدستبه نتایج طبق گفت توانمی

 که گونههمان. است بندرعباس متوسطه دوره پسر آموزاندانش بین در درگیری تحصیلی

 برخوردار مناسبی پایایی و روایی هایشاخص از فوق پرسشنامه شد، ذکر نتایج بخش در

 توجه با قرار گرفت. تأییداصلی در پژوهش حاضر مورد  یپرسشنامه عاملی ساختار و است

 حاضر پرسشنامه درگیری تحصیلی، یسازه سنجش جهت عینی ابزاری وجود ضرورتبه

 را زمینه این در موجود ایمشاوره و پژوهشی آموزشی، نیازهای حدودی تا تواندمی

 .نماید برطرف

گروهی  صورتبهفردی و هم  صورتبهتوان درگیری تحصیلی را هم می یپرسشنامه

آموزان توان برای سنجش درگیری تحصیلی در میان دانش. این پرسشنامه را میاجرا کرد

. اگرچه محدودیت زمانی خاصی کار گرفتدوره متوسطه و نیز دانشجویان دانشگاه به 
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وجود ندارد، متوسط زمان تکمیل آن، بسته به پایه تحصیلی و توانایی خواندن برای آن 

 انجامد.دقیقه به طول می 52 تا 50کلی فرد بین 

که نمرات هر فرد به  بعدازاینگذاری این پرسشنامه به این صورت است که نمره

جمع  باهم توان تمام نمرات راها ثبت شد برای دستیابی به یک نمره کلی میگویه تکتک

 هاخرده آزمونتوان برای هر یک از ( تقسیم کرد. همچنین می22ها )گویه بر تعدادنمود و 

محاسبه  ترتیباینبهای )درگیری رفتاری، عاملیت، شناختی و عاطفی( نیز نمره جداگانه

دهد که میزان یک قاعده کلی، میانگین نمره کل فرد در پرسشنامه نشان می عنوانبهکرد. 

ها نیز چنین . در مورد میانگین خرده آزموناستآموز به چه اندازه گیری تحصیلی دانشدر

و کل پرسشنامه به  هاآزمونای صادق است. نمره گداری پرسشنامه فوق در خرده قاعده

. شودمیتقسیم  هاآنجمع و بر تعداد  باهم هاگویه تکتکاین صورت است که نمرات 

 و نیز در کل پرسشنامه است. هاآزمونهر یک از خرده  میانگین حاصل نمره فرد در

در زمینه سنجش و  هاپژوهشدر پژوهش حاضر همسو با دیگر  آمدهدستبهنتایج 

اسکینر و همکاران، ؛ 5494درگیری تحصیلی بوده است )بحری و یوسفی،  سازیمفهوم

، عاطفی و شناختی مؤلفه(. این محققان در سنجش سازه درگیری تحصیلی به سه 2009

در این پژوهش نیز به آن اشاره شده است. یکی از  که ایمؤلفه. سه اندکردهرفتاری اشاره 

سازه  ترجامععاملیت به پرسشنامه و سنجش  مؤلفه شدهاضافهنو در پژوهش فعلی  هایجنبه

آتی پیشنهاد  هایپژوهشاستفاده از این پرسشنامه در  روازایندرگیری تحصیلی بوده است. 

 .گرددمی

( نیز با مفهوم عاملیت انسانی به 2006که در مقدمه ذکر شد، بندورا ) گونههمان

عاملیت انسانی به جنبه عاملیت سازه درگیری تحصیلی کمک کرده است.  سازیمفهوم

بر  تأثیرگذاری منظوربهاز سوی فرد  هافعالیتطراحی آگاهانه و اجرای هدفمند 

ان برخوردار از درگیری تحصیلی آموزدانش دیگرعبارتبه رویدادهای آینده اشاره دارد.

انگیزشی اهداف در  تأثیرو از  کنندمیتحصیلی خود را طراحی  هایفعالیتباال، آگاهانه 

 .برندمیعملکرد تحصیلی خود سو 
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)بحری و  درگیری تحصیلی سنجش زمینه در شدهانجام هایپژوهش با مقایسه در

 و (2055نگ )یپژوهش ریو و تس به توجه با و (2009مکاران، ؛ اسکینر و ه5494یوسفی، 

مقاله جهت سنجش درگیری  ابتدای در ذکرشده ابزارهای عدم تناسب کامل دیگر

سنجش درگیری  به کمک جهت سودمندی ابزار عنوانبه تواندمی پرسشنامه این تحصیلی،

روایی،  و پایایی میزان ازنظر بر آن عالوه .شود گرفته کار آن، به هایمؤلفهتحصیلی و 

زمینه،  این در موجود ابزارهای و اصلی نسخه با مقایسه در حاضر پرسشنامه روایی و پایایی

 را پرسشنامه این اجرای از آمدهدستبه نتایج .رسدمی نظر به بخشرضایت و مشابه نسبتاً

. بست کار درس، به هایکالسآن در  هایمؤلفهدرگیری تحصیلی و  ارتقاء جهت توانمی

 دست در سودمندی وسیله تواندمی پرسشنامه این از آمدهدستبه همچنین، اطالعات

مورد  ان خود راآموزدانشدرگیری تحصیلی  هایجنبهمیزان و  طریق بدین تا باشد معلمان

 ارزیابی و پایش قرار دهند.

 جهت پژوهشگران و معلمان در خدمت سودمند ابزاری عنوانبه تواندمی پرسشنامه این 

. باشد درگیری تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی و انگیزش تحصیلی یسازه تأثیر بررسی

 به مربوط هایطرح در آزمونپس و آزمونپیش عنوانبه ابزار این از توانندمی پژوهشگران

 .کنند استفاده این سازه بر پیامدهای شناختی و انگیزشی تأثیر ارزشیابی

 و پژوهش ابزار هایمحدودیت بر مشتمل پژوهش، این در رو پیش هایمحدودیت

 محققان و معلمان برای تواندمی یادشده ابزار اگرچه. است پژوهش کلی هایمحدودیت

 مانند کهآن ابتدا. قرار گیرد موردتوجه باید نیز آن هایمحدودیت برخی اما باشد، سودمند

میزان درگیری تحصیلی  درباره اطالعات منبع یک عنوانبه تنها سنجش، باید ابزارهای سایر

 کهآن دیگر. قرار گیرد مورداستفاده موجود هایسنجش دیگر با همراه آموزاندانش

 یک هنوز ابزار این فوق، پرسشنامه پایایی و روایی به مربوط سنجینروا پشتوانه باوجود

 .شود تفسیر بااحتیاط باید آن نتایج ،روازاین و است خود گزارشی پرسشنامه

 آموزاندانش به محدود که شدهانتخاب نمونه بر ناظر پژوهش این کلی هایمحدودیت

 آمدهدستبه نتایج تعمیم روی پیش را موانعی تواندمی ،است اول دبیرستان و دختر پسر

 ،یادشده پرسشنامه پایایی و روایی هایشاخص بررسی که شودمی پیشنهاد روازاین. بگذارد
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 آن، بر عالوه. پذیرد صورت تحصیلی مقاطع دیگر در و دانشجویی هاینمونه روی بر

عامل  تحلیل) روایی تعیین روش یک به استناد با صرفاً پرسشنامه، این روایی بررسی

 آتی مطالعات روازاین. باشد آن روایی تعیین فرایند بودن کامل بیانگر تواندنمی( تأییدی

 تعیین دیگر هایروش با را حاضر ابزار روایی پژوهشی، موضوع یک عنوانبه توانندمی

 .نمایند بررسی روایی،
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