
ن درگیري تحصیلی و افت تحصیلی در بررسی رابطه بی

 اصفهانهاي شهر اول دبیرستان آموزان پسر و دختر سالدانش

 بینی افت تحصیلی بر اساس درگیري تحصیلی(پیش)

 1عزت اله قدم پور

 2داود میرزایی فر

 3سبزیانسعیده 

 32/32/3232تاریخ پذیرش:  32/7/3232ریخ وصول: تا

 چکيده
یلي شناختي، رفتاري و عاطفي( و افت تحصتحصیلي )هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه بین درگیري 

ل شامجامعه آماري این پژوهش هاي شهر اصفهان بود. آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستاندانش در

. نمونه بود 3232-33اصفهان در سال تحصیلي  هاي شهرآموزان پسر و دختر سال اول دبیرستانکلیه دانش

. روش پژوهش، اي انتخاب گردیدمرحله تصادفي گیريبه روش نمونه نفر که 262آماري برابر با 

لیکرت ندي بساخته با درجههاي مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق داده از نوع همبستگي بود. توصیفي

هاي آماري مناسب در سطوح توصیفي و ها از آزمونآوري گردید. براي تجزیه و تحلیل دادهجمع

تاري( و افت شناختي، عاطفي و رف) يلیتحصاستنباطي استفاده شد. نتایج نشان داد بین ابعاد درگیري 

- بیني افت، از طرفي دیگر، درگیري تحصیلي توان پیش(>23/2Pدارد )تحصیلي رابطه منفي وجود 

 تحصیلي را دارد.

 آموزان دبیرستانی.دانش : درگیری تحصیلی، افت تحصیلی،کليدی گانواژ
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 مقدمه

رمز موفقیت یک معلم در این است که فراگیرنده را مشتاق یادگیري کند و با دخالت دادن 

مسائل یکي از  (.3231احمدوند، دهد )در فرایند آموزش، او را به سوي یادگیري فعال سوق 

عالقگي تحصیلي در مدرسه و نبودن اي که برخي از مدارس با آن روبرو هستند، بيعمده

قادري، است )آموزان براي کار و تالش علمي جدي هاي علمي قوي در بین دانشانگیزه

 دهد.مي حرکت عالقه سوي به ماللت از را ما که است يعامل در واقع انگیزش(. 3233

 کند.مي هدایت را ما هايفعالیت و دهدمي انرژي ما به که يعامل عبارت است از انگیزش

 نداشتن تحصیلي، افت دالیل از یکي است. فردي هر حرکت موتور واقع در انگیزش

 .باشدمي پیشرفت انگیزش

 زیرا است، بحراني ايلحظه است شده مردود که آموزيدانش براي تحصیلي سال پایان

 دیگران دیدگاه نیز و سازدمي دگرگون دارد، خود از آموزدانش که را تصوري شکست،

 آموزدانش تشکیل و تکوین حال در شخصیت در تغییرات، د. ایندهتغییر مي او به نسبت را

 تجربیات ضمن، در گذارد.مي جاي بر نامطلوب آثار و است پذیرآسیب و ظریف بسیار

 مفهوم به مدرسه ناموفق تجربیات اما شود، مي خود به مثبت نگرش باعث مدرسه موفق

 خود شود. اگر به نسبت منفي دید دچار است ممکن فرد آن نتیجه در که انجامدمي منفي

 موفقیت براي شود موفق مدرسه در بتواند اشزندگي سابقه از نظرصرف آموزدانش یک

 خود آموزش مراحل از یکي در که صورتي در و دارد ايالعادهفوق شانس نیز زندگي در

 براي او شانس شود مواجه شکست با دانشگاه( یا دبیرستان راهنمایي، ابتدایي، مقاطع)

 کند.مي پیدا کاهش زیادي مقدار به زندگي در موفقیت

 تحصیل ترک و مردودي تحصیلي، افت بین زیرا گرفت نادیده نباید را 3تحصیلي افت

 دبیرستان در تحصیل ترک و مردودي بین رابطه بررسي به که دارد. مطالعاتي وجود رابطه

 در نهایت دارند مردودي تجربه که آموزانيدانش اکثر که اندداده نشان همواره اندپرداخته

 پنج کنندگانتحصیل ترک که اندکرده گزارش محققان از کنند. برخيمي رها را مدرسه

 مسائل ترینمهم از یکيدر نتیجه  دارند. مردودي تجربه آموزاندانش دیگر از بیشتر برابر

                                                            
1. dropout 
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 تعداد طریق این از ساله هر زیرا است تحصیلي افت موضوع آموزشي، هايمشکالت نظام و

 ناگواري و شوم آثار و شده تلف و اقتصادي انساني بالقوه استعدادهاي و منابع از زیادي

(. 3236 رئوفي و همکاران،) گذاردمي جاي بر اجتماعي و خانوادگي ،فردي زندگي در

 تحصیل در ترپایین سطح به باالتر سطح یک از نزولدر این پژوهش  تحصیلي افت از منظور

کند و نمرات داراي آموز افت ميبه عبارت دیگر زماني که معدل دانش ؛است آموزش و

 آموز داراي افت تحصیلي است.توان گفت دانشباشند ميریزش مي

 و افت تبیین و درک براي بار اولین براي که است ايسازه نیز 3تحصیلي درگیري

 در گرایانهاصالح هايتالش براي اساسي و پایه عنوان به و گردید مطرح تحصیلي شکست

درگیري  سازه (3222همکاران،  و 3گرفت )فردریکس قرار نظر مد تربیت و تعلیم حوزه

ها نشان (. پژوهش3333 2،فین) باشدمي تحصیل ترک هاينظریه از بسیاري هسته تحصیلي،

که اگر بتوان یادگیرنده را هر چه بیشتر درگیر مسائل تحصیلي و تکالیف یادگیري  داده اند

توان به موفقیت علمي و کاهش افت تحصیلي او امیدوار بود. این فعالیت نمود، بیشتر مي

انتویستول ) شودیادگیرنده، از سوي محققان تحت عنوان مفهوم درگیري تحصیلي شناخته مي

 (.3222، 2کانو مک

 فین، الگوي است، در شده ارائه تحصیلي درگیري از مختلفي هايمدل و تعاریف

 پایداري مانند مؤلفه رفتاري است. رفتاري و عاطفي مؤلفه دو از متشکل تحصیلي درگیري

 این با یادگیري. و درسي تکالیف به دهيارزش مانند عاطفي و مؤلفه درسي تکالیف در

 بُعدي چند ايسازه درگیري تحصیلي که دهدمي نشان جدیدتر تحقیقات بر مروري حال،

 و شلير) است رفتاري و عاطفي شناختي، مختلف هايمؤلفه از متشکل که است

 (.3226، 1نکریستنسو

 هدفمند هايفعالیت صرف آموزاندانش که تالشي کیفیت به تحصیلي درگیري مفهوم

 برینک لینن) دارد اشاره یابند، دست مطلوب نتایج به مستقیم صورت به تا کنندمي آموزشي

                                                            
1. academic engagement 

2. Fredericks 

3. Finn 

4. Entwistle & McCune 

5. Reschly & Christenson 



 39 زمستانهم، ، سال دچهارمویسشماره  ،ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                                   432

 مشاهدة قابل رفتارهاي رفتاري شامل (. درگیري3222و همکاران،  3ریچاردسون ،3پینتریچ و

 کمک درخواست و پایداري تالش، هايو مؤلفه است تکالیف با برخورد در آموزاندانش

-دانش توسط که پردازش فرایندهاي انواع شناختي به درگیري .شودمي شامل را دیگران از

و همکاران،  2راویندران) دارد اشاره گیردمي قرار استفاده مورد یادگیري براي آموزان

عاطفي  درگیري .است فراشناختي و شناختي راهبردهاي شامل شناختي درگیري (.3222

 باورهاي ارزش، تکلیف مؤلفه مثال، براي است. عاطفه و ارزش احساس، مولفة سه شامل

 گیرندیاد مي که هایيمهارت و مواد چرا که کندمي منعکس مورد این در را آموزاندانش

 (.3222، 2روزنتال و اند )ولترزجذاب و مهم مفید،

اي در رابطه با افت تحصیلي انجام شده است ولي این در ایران تحقیقات گسترده 

 فرتمنائي اند.تحصیلي اشاره نکردهتحقیقات به درگیري تحصیلي و رابطه آن با افت 

جویان ي دانش( در تحقیقي با هدف بررسي عوامل مؤثر بر افت تحصیلي که بر رو3236)

اي هکه میزان انگیزش تحصیلي باال باعث فعالیت مشروط انجام داد به این نتیجه رسید

شود. ميیشتر و در نتیجه پیشرفت تحصیلي ب ي بیشتر، انجام تکالیف درسي مضاعفتحصیل

 هايتوانایي نقش آموز،دانش 322 بر روي پژوهشي ( در3223) 1آرسینو و گومارا

 پژوهشگران بررسي کردند. تحصیلي همساالن پیشرفت و عملکرد در را هیجان و شناختي

دانش تحصیلي پیشرفت در تحصیلي و عاطفه هیجاني تنظیم متغیر دو که گرفتند نتیجه

 از فراتر و دارد فردي به منحصر و معنادار تأثیر تحصیليدوره  پایان نمرات و آموزان

 با پژوهشي در (3223) همکاران و6 است. تراتوین آموزاندانش شناختي هايتوانایي

 انجام میزان رابطه مدرسه، نوع و انگیزش اقتصادي، و اجتماعي وضعیت هوش، کنترل

 دادند نشان هاآن کردند. بررسي ریاضیات در تحصیلي پیشرفت با را منزل در تکالیف

دارد و  ریاضي درس در نمرات باالتر کسب با مثبتي رابطه تکلیف، انجام فراواني که

                                                            
1. Linnenbrink   & Pintrich 

2. Richardson 

3. Ravindran 

4. Wolters & Rosental 

5. Gumora & Arsenio 

6. Trautwein 
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گار و دارد. رست تحصیلي پیشرفت با منفي رابطه تکالیف، انجام زمان بودن طوالني

 اهداف نقش :تحصیلي پیشرفت و هوشي با عنوان باورهاي ( در پژوهشي3233) همکاران

درگیري به این نتیجه رسیدند که رابطه باورهاي هوشي و پیشرفت تحصیلي  و پیشرفت

ور هوشي به طوري که با ،تحت تأثیر اهداف پیشرفت و ابعاد درگیري تحصیلي قرار دارد

عملکرد و ارزش تکلیف بر  -عملکرد، اهداف اجتناب  –ذاتي از طریق اهداف رویکرد 

 .گذاردپیشرفت تحصیلي به طور غیر مستقیم اثر مي

 عاطفي شناختي، ابعاد ايواسطه نقش نشان دهنده ها( یافته3236) عابدینيدر پژوهش 

 تحصیلي پیشرفت و عملکردي -اهداف اجتنابي بینرابطه  در تحصیلي درگیري رفتاري و

 طوري به بود، ارتباط این در اجتماعي - رفتاري تحصیلي درگیري ايواسطه نقش عدم و

 معناداري و منفي يتحصیلي، رابطه پیشرفت و تکلیف ارزش معناداري بینکه رابطه مثبت و 

 بین معناداري و ي منفيرابطه و تکلیف در پایداري و عملکردي -اجتنابي اهداف بین

در پژوهش ( 3222) 3داشت. ویلمز وجود تحصیلي پیشرفت و سطحي پردازش راهبردهاي

ي اآموزان از سطح باالیي از درگیري مدرسهنشان داد که معموالً در مدارسي که دانشخود 

 کاهش افت تحصیلي(، جو انضباطي قوي و روابط) موفقیتبرخوردارند، انتظارات باالیي از 

(، نیز واقعیت و جریان 3223) 3آموز وجود دارد. جانوس و همکارانخوب میان معلم و دانش

د که ها مشاهده کردنندرگیري تحصیلي و رابطه آن را با ترک تحصیل بررسي کردند، آ

تحصیلي  درگیري تري درآموزاني بیشتر است که کاهش سریعمیزان ترک تحصیل در دانش

 نيبی( نیز در تحقیقي با عنوان الگوي پیش3237) همکارانحجازي و اند. از خود نشان داده

ي اپیشرفت تحصیلي ریاضي: نقش اهداف پیشرفت و ابعاد درگیري تحصیلي، نقش واسطه

. با ندأیید کردت یان اهداف پیشرفت و پیشرفت ریاضي راابعاد درگیري تحصیلي در رابطه م

( اهداف 3223) 2مک گریگور ، الیوت و(3222) 2از جمله پینتریچهاي پژوهشي توجه به یافته

ابعاد ) لیفتکرزش درگیري شناختي سطح باال( تالش و ا) فراشناختيتبحري با راهبردهاي 

                                                            
1. Willms 

2. Janosz 

3. Pintrich 

4. Elliot & McGregor 



 39 زمستانهم، ، سال دچهارمویسشماره  ،ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                                   432

 ايهتحقیقات زیادي نیز به نقش درگیريدرگیري( رابطه مستقیم دارد.  رفتاري و عاطفي

اند. از جمله اشاره کرده آموزان در پیشرفت و افت تحصیليدانش رفتاري و عاطفي شناختي،

 و همکاران 3هاریکیویکس (،3223) 3آرچامبلتهاي توان به پژوهشها مياین پژوهش

. اشاره کرد (3223) 1زنگیر (،3223) همکارانو  2جان (،3227) همکاران و 2هیجزن (،3337)

 تحصیلى افت کشور ایران جمله از آموزشى جهان، تهدیدهاي ترینمهم با این اوصاف از

 دهدهدر مى را جامعه اقتصادى منابع و انسانى استعدادهاى از مقادیر زیادى همواره که است

 کشور ایران در مسائل این شود.مىاجتماعى  و خانوادگى فردى، هاىنابسامانى به منجر و

 و کودکان .(3237 بني هاشمي،) شودترک تحصیل نمایان مي مردودى و به صورت

 به دست پیرامون محیط و خود به نسبت منفي یا مثبت نگرش تحصیل، دوران در نوجوانان

 دوران در آموزاندانش ناموفق یا موفق تجارب به زیاد مقدار به مسأله این .آورندمي

 در ، در نتیجهگیرندمي قرار بالندگي و رشد مسیر در مدرسه در هادارد. آن بستگي تحصیل

 اجتماعي و عاطفي شناختي، تحول بر مؤثر مختلف عوامل با خود عمر هايسال بهترین طول

 میزان افزایش و تحصیالت در پیشرفت با ها همچنینآن پردازند.مي متقابل کنش به

 در عکس بر کنند.پیدا مي دست نیز رواني سالمت به علمي رشد بر عالوه ،یادگیري

 برهم شانرواني بهداشت آن، از ناشي رواني فشارهاي و تحصیلي موفقیت عدم صورت

 مقوله به باید دلیل همین به شود.مي جامعه و هاآن متوجه هایيخسارت گونهبدین و خورده

 کودکان هايشایستگي ها و توانایي آن، شناخت با بتوان تا نمود بیشتري توجه تحصیلي افت

 مؤثرند آن کاهش و در دارند رابطه تحصیلي افت با که عواملي وکرد  بارور را نوجوانان و

 گیري تحصیلي و افتبین در کرد. در نتیجه هدف این پژوهش بررسي رابطه شناسایي را

 شناختي، آیا بین درگیري -3: د پاسخگویي به سواالت زیر استصدباشد که درتحصیلي مي

آیا درگیري  -3دارد؟  وجود رابطه با افت تحصیلي رفتاري درگیري عاطفي و درگیري

 بیني کند؟را پیش هاتواند افت تحصیلي آنآموزان ميتحصیلي دانش

                                                            
1. Archambault 

2. Harackiewicz 

3. Hijzen 

4. Jean 

5. Zyngier 
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 روش پژوهش

ل شامهمبستگي است. جامعه آماري این پژوهش روش پژوهش حاضر توصیفي از نوع 

لي هاي دولتي شهر اصفهان در سال تحصیپسر و دختر سال اول دبیرستانآموزان کلیه دانش

بر اساس جدول کرجسي و مورگان، حجم نمونه  . از جامعه آماري مذکوربود 33-3232

رت . به این صواي انتخاب گردیدگیري تصادفي مرحلهنفر و به روش نمونه 262برابر با 

ه ناحیه یک و سه( ب) ناحیههر اصفهان دو که از میان نواحي پنج گانه آموزش و پرورش ش

 2دخترانه و  2) دبیرستان 3صورت تصادفي انتخاب و از بین مدارس این نواحي تعداد 

 ها از پرسشنامه محققپسرانه( به صورت تصادفي انتخاب گردید. براي گردآوري داده

( و سوال 7) عاطفي(، سوال 2) رفتاريمولفه  2سوال و  33ساخته استفاده شد که شامل 

 مورد تائیدروایي صوري و محتوایي  ( است. روایي پرسشنامه از طریقسوال 7) شناختي

فاي از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضریب آل قرار گرفت. براي تعیین پایایي آن

محاسبه گردید و نشان دهنده آن است که پرسشنامه از پایایي باالیي  33/2پرسشنامه 

ون ها از ضریب همبستگي پیرسون، تحلیل رگرسیراي تجزیه و تحلیل دادهبرخوردار است. ب

 نه به روش گام به گام استفاده شدچندگا

 پژوهش هايافته

 شناختي ارائه گردیدههاي توصیفي پژوهش بر اساس متغیرهاي جمعیتداده 3جدول در 

 است.
 شناختیها بر حسب متغیرهای جمعیتآزمودنی مشخصات. 1جدول 

 درصد  فراواني 

 %6/13 333 مرد جنسیت 

 %2/23 323 زن 

 %322 262  جمع 

 %7/16 322 3 ناحیه

 2 316 2/22% 

 %322 262  جمع
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درصد  23و مرد  درصد افراد نمونه را 13 شود،ده ميمشاه 3همان طور که در جدول 

انتخاب  2ناحیه درصد از  22و  3درصد از ناحیه  17ها که از بین آندهدرا زن تشکیل مي

 اند.شده

با  رفتاري درگیري عاطفی و درگیري شناختی، درگیري سوال اول( آیا بین

 دارد؟ وجود افت تحصیلی رابطه

با توجه به این که پژوهش حاضر به دنبال رابطه بین درگیري تحصیلي و افت تحصیلي 

لذا براي بررسي این رابطه و پاسخ دهي به سئوال اول پژوهش،  ،باشدآموزان ميدانش

الب جدول آموزان در قهمبستگي بین ابعاد درگیري و افت تحصیلي دانشضرایب ماتریس 

 ترسیم گردید.  3

ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای درگیری شناختی، درگیری عاطفی، درگیری  .2جدول 

 رفتاری و افت تحصیلی

 افت تحصیلي درگیري رفتاري عاطفي درگیري شناختي درگیري همبستگي

 شناختي درگیري

 عاطفي درگیري

 رفتاري درگیري

 تحصیلي افت

3 

**72/2-                    3 

**16/2 -              **62/2                  3 

  **11/2 -              **12/2               **33/2  -                       3 

** p<                                                                                                               23 /2  

شود بین متغیرهاي درگیري شناختي، عاطفي، مشاهده مي 3طور که در جدول همان

( و درگیري شناختي >23/2Pشد )داري مشاهده رفتاري و افت تحصیلي رابطه منفي و معني

ولفه هاي درگیري تحصیلي بین م .(=r-11/2دارد )بیشترین همبستگي را با افت تحصیلي 

 (>23/2Pداري وجود دارد )ت و معنيرابطه مثب
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ها را تواند افت تحصیلی آنآموزان می( آیا درگیري تحصیلی دانش2سوال ) 

 بینی کند؟پیش
ار تحصیلي یکي از متغیرهاي انگیزشي بسیار مهم و تاثیرگذبا توجه به این که درگیري 

پژوهش حاضر  ،بر یادگیري و عملکرد تحصیلي یادگیرندگان در سنین و مقاطع مختلف است

لذا ست، ا هاآموزان بر اساس درگیري تحصیلي آنبیني افت تحصیلي دانشبه دنبال پیش

 چندگانه به روش گام به گام استفادهدهي به این سئوال از تحلیل رگرسیون براي پاسخ

 گردید.

آموزان بر اساس درگیری شناختی، تحلیل رگرسیون گام به گام افت تحصیلی دانش .3جدول 

 عاطفی و رفتاری

 : درگیري شناختيa نیبپیش

 : درگیري شناختي، درگیري عاطفيb نیبپیش

 : درگیري شناختي، درگیري عاطفي، درگیري رفتاري cبینپیش

 مالک: افت تحصیلي

متغیر درگیري شناختي در مرحله اول ورود به تحلیل  2هاي جدول براساس یافته

با ورود  کند کهیانس افت تحصیلي را تبیین ميواردرصد  22/22رگرسیون به تنهایي 

درصد و با ورود درگیري رفتاري نیز  3/22درگیري عاطفي میزان واریانس تبیین شده به 

 درصد افزایش یافته است. 3/22میزان واریانس تبیین شده به 
  

 R 2R F Sig مدل

 گام به گام

 مرحله اول

a113/

2 
222./2 

31/31

6 

223/

2 

 مرحله دوم

b132/

2 
223/2 32/33 

223/

2 

مرحله 

 سوم

c13/2 223/2 26/62 
223/

2 
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 هاضرایب رگرسیونی استاندارد و سطح معناداری آن. 4جدول 

 β t Sig مدل

 اولمرحله 
 ضریب ثابت

 شناختي

- 

113/2- 

66/33 

12/33- 

**223/.2 

**223/2 

 مرحله دوم

 ضریب ثابت

 شناختي

 عاطفي

- 

227/2- 

337/2- 

73/32 

32/1- 

26/2- 

**223/2 

**223/2 

**223/2 

 مرحله سوم

 ضریب ثابت

 شناختي

 عاطفي

 رفتاري

- 

261/2- 

222/2- 

33/2- 

32/3 

16/1- 

3/2- 

23/3- 

**223/2 

**223/2 

**223/2 

*222/2 

** p<  23 /2 * p<  21 /2  

 -26/2شود، مقدار بتا براي متغیر درگیري شناختي مشاهده مي 2طور که در جدول همان

= β  223/2 بابه دست آمد کهP< توان نتیجه درصد اطمینان مي 33بنابراین با ؛ دار بودمعني

-رت منفي در دانشبه صوبیني افت تحصیلي گرفت که متغیر درگیري شناختي قادر به پیش

 >223/2P باو  β = -22/2آموزان است. همچنین ضریب رگرسیون متغیر درگیري عاطفي 

توان نتیجه گرفت که متغیر درگیري عاطفي درصد اطمینان مي 33 بنابراین با؛ دار بودعنيم

دیگر  آموزان است. از طرفيافت تحصیلي به صورت منفي در دانشبیني نیز قادر به پیش

 31 بنابراین با؛ دار بودعنيم >222/2P بانیز  β = -33/2ضریب رگرسیون درگیري رفتاري 

یني افت بتوان نتیجه گرفت که متغیر درگیري رفتاري نیز قادر به پیشدرصد اطمینان مي

معادله  2هاي جدول بنابراین بر طبق یافته؛ وزان استآمتحصیلي به صورت منفي در دانش

تحصیلي به  بیني افتاي درگیري شناختي، عاطفي و رفتاري براي پیشمتغیره يرگرسیون

 صورت زیر است:
Y=  -2/261(X 1+()-2/222 X2+(-2/33) X3+2/22 

X 3=شناختي  

X3=عاطفي 

X2=رفتاري 
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 گيریبحث و نتيجه

آموزان انشدر دافت تحصیلي  بین درگیري تحصیلي وبررسي رابطه  هدف از پژوهش حاضر

تحصیلي  گانه درگیري. نتایج نشان داد بین ابعاد سههاي شهر اصفهان بوددبیرستانسال اول 

ي بین به این ترتیب که همبستگ .وجود دارد داريو افت تحصیلي همبستگي منفي و معني

، همبستگي بین درگیري عاطفي و افت -11/2 درگیري شناختي و افت تحصیلي برابر با

 -33/2گي بین درگیري رفتاري و افت تحصیلي نیز برابر با همبستو  -12/2تحصیلي برابر با 

 و همکاران (، جان3223) همکارانو  هاي آرچامبلتباشد. یافته حاضر با نتایج پژوهشمي

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام انجام  ( مطابقت دارد. همچنین3223) زنگیر ( و3223)

فتاري اساس درگیري شناختي، عاطفي و رآموزان بر بیني افت تحصیلي دانششده براي پیش

 22/22نشان داد متغیر درگیري شناختي در مرحله اول ورود به تحلیل رگرسیون به تنهایي 

یل رگرسیون به تحلکند. با ورود درگیري عاطفي درصد واریانس افت تحصیلي را تبیین مي

-یز میزان واریانس تبیینرفتاري ن درصد و با ورود درگیري 3/22شده به میزان واریانس تبیین

درصد افزایش یافته است. همچنین به ترتیب ضرایب رگرسیون درگیري  3/22شده به 

به دست آمد  β=  -33/2و درگیري رفتاري  β= -22/2 يعاطف، درگیري β= -26/2شناختي 

ان گیري شناختي دارد. در نتیجه درگیري تحصیلي توبیني را درکه بیشترین قدرت پیش

اري براي افت دکننده معنيبینيو درگیري تحصیلي پیش افت تحصیلي را داردبیني پیش

ده بیشتر هر چه یادگیرنتوان گفت که در تبیین این نتایج مي. آموزان استتحصیلي دانش

فت توان به موفقیت علمي و کاهش ادرگیر مسائل تحصیلي و تکالیف یادگیري شود مي

موزان، آاصلي در افت تحصیلي و کاهش پیشرفت دانشزیرا علت  ؛تحصیلي او امیدوار بود

ي ها به تحصیل است و هر چه درگیرعالقگي آندرگیر نشدن آنها در مسائل تحصیلي و بي

ود. شآموز در مسائل درسي بیشتر شود موفقیت در دروس نیز به دنبال آن بیشتر ميدانش

ج این است که بر اساس نتای افت تحصیلي متاثر از عوامل بسیاريکه توان بیان داشت مي

ت هاي موثر در جلوگیري از افیکي از عوامل و مولفه و ابعاد آن تحقیق درگیري تحصیلي

 تحصیلي است.
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از یک روش پژوهش کمي اشاره  توان به استفادههاي این مطالعه مياز محدودیت

ساختاري مهنیاري، هاي ساختزیرا با استفاده از روش تحقیق کیفي از طریق مصاحبهکرد، 

وهش این هاي پژهاي عمیق دست یافت. اگر تغییر در هدفتوان به یافتهمي و غیرساختاري

 هاي عمیق و نیمه ساختاريصاحبههاي کیفي نظیر مساخت که از روشامکان را فراهم مي

صیلي آمد. رابطه بین درگیري تحصیلي و افت تحتري به دست مياستفاده شود، نتایج کامل

آموزان در ایران به ندرت مورد بررسي قرار گرفته است. بنابراین نتایج این ن دانشدر بی

ابه هاي تقریبا مشبایست با نتایج به دست آمده در دیگر کشورها و پژوهشپژوهش مي

صوصاً گیري پژوهش خداخلي مقایسه شود که این امر مشکالتي را در قسمت بحث و نتیجه

ا ات کامالً مرتبط بزیرا تحقیق ،کردوان یا ناهمخوان ایجاد در هنگام ارائه تحقیقات همخ

. با توجه به این که اطالعات مربوطه به صورت خودگزارشي موضوع پژوهش یافت نشد

ژوهش حاضر همچنین پ .رو شایسته است که تفسیر نتایج با احتیاط انجام پذیرداز این بود،

فهان انجام شده است، بنابراین تعمیم این آموزان سال اول دبیرستان شهر اصدر میان دانش

مینه نیاز هاي بیشتري در این زها به مقاطع دیگر باید با احتیاط انجام شود و به پژوهشیافته

موزان آاین است که مشکالت تحصیلي دانش هاي آموزشي این پژوهشاست. اهمیت یافته

ر تحصیل ها دا عدم درگیري آنها در مدرسه به طور مستقیم بو به تبع آن افت تحصیلي آن

داشته  تواند کاربردهایي براي دنیاي آموزشيبنابراین نتایج این تحقیق مي؛ در ارتباط است

فت ااي آموزشي به نحو مطلوب در کاهش هباشد. کاربرد اصلي و اولیه آن است که نظام

ر شد که اهش آشکپذیر باشند، زیرا در این پژوآموزان سهیم و مسئولیتتحصیلي دانش

وزان داشته باشد، آمتواند تاثیر سودمندي بر پیشرفت تحصیلي دانشدرگیري تحصیلي مي

آموزان داراي درگیري تحصیلي بیشتر، کوشش، استقامت و عالقه بیشتري براي زیرا دانش

وامل هاي عدهند. براي مسئولین آموزشي مهم است که ریشهیادگیري و عملکرد نشان مي

ه مسئولین و چآموزان را بشناسند، زیرا بسیاري از آنملکرد تحصیلي دانشتأثیرگذار بر ع

زان آمویلي دانشدر عملکرد تحص توانند انجام دهندیا ميدهند دست اندرکاران انجام مي

اندرکاران آموزش و یا دست ءآموزان، اولیاجا که بسیاري از دانشاز آن .موثر است

ان آگاه شآموزان بر عملکرد تحصیليتحصیلي دانش پرورش، از اهمیت عالقه و درگیري
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د، لذا تفاوتي نسبت به تحصیل سوق داده شون، به سمت بياست ناخواستهنیستند و ممکن 

ریزي و اجراي آموزش، با هدف افزایش درگیري تحصیلي ضروري است. به طور برنامه

مل تأثیر گذار، افت توانند با آگاهي از عواکلي معلمان و دست اندرکاران آموزشي مي

بیني کنند یا در جهت افزایش این متغیر مهم، به آنان یاري آموزان را پیشتحصیلي دانش

 رسانند.

 منابع

(. درگیري فعاالنه مساوي است با یادگیري مؤثر: یادگیري فعال، 3231احمدوند، محمد. )

 .3، شماره رشد معلم

زیست شناسى  در درس نهال تحصیلى (. چگونه مانع از اُفت3237) .هاشمى، سیدعسکرىبنى

 .33-32(: 33) 3،رشد آموزش زیست شناسيشوم؟ 

اي عوامل موثر بر افت تحصیلي دانشجویان ( بررسي مقایسه3236فر، محمدرضا. )تمنائي

 (.32) 32،ماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه شاهدمشروط و ممتاز، 

(. 3237) جهرمي، رضا.قربان  احمد؛ غالمعلي لواساني، مسعود وحجازي، الهه؛ رستگار، 

 درگیري و ابعاد پیشرفت اهداف نقش ریاضي: تحصیلي پیشرفت بینيپیش الگوي

 .22-26(:33) 7، فصلنامه نوآوري هاي آموزشيتحصیلي، 

(. 3233رضا )غالمعلي لواساني، مسعود و قربان جهرمي،  احمد؛ حجازي، الهه؛ ،رستگار

تحصیلي،  درگیري و پیشرفت اهداف نقش :تحصیلي پیشرفت و هوشي باورهاي

 .33-31(:33) 3و  3،روانشناختي پژوهش هاي

؛ حنائي، جالل؛ خدادادي، خداداد؛ نظري، مهدي؛ کامران رئوفي، محمدباقر؛ صداقت،

خانوادگي موثر بر افت  -عوامل فردي .(3236پوزش، شهیندخت و عسگري، علیرضا. )

م پزشکي مجله پزشکي دانشگاه علو دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي تبریز،تحصیلي 

 .332-331(:2) 33، تبریز

 .انتشارات سمت :پرورشي، تهران و آموزشي هاي( مهارت3236حسن. ) شعباني،
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