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چکیده
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به مطالعات کتابخانه ای و بررسی نظریات دانشمندان و صاحبنظران
گردآوری و نگاشته شده است .هدف از نگارش این مقاله بررسی مشغولیت تحصیلی دانش آموزان است که نتیجه این مقاله
نشان می دهد که هر چه دانش آموزان در کارهای مدرسه مشغولیت بیشتری داشته باشند و به همان میزان اشتیاق تحصیلی
آنها بیشتر و یادگیری آنها نیز افزایش پیدا می کند و دلبستگی در آنها به وجود می آید  .لذا معلمان باید در ایجاد مشغولیت
تحصیلی دانش آموزان همت خود را بکار گیرند و بستر ایجاد این مشغولیت و درگیری را پیدا کنند و از آن طریق در افزایش
یادگیری دانش آموزان اقدام کنند.
واژههای كلیدی :مشغولیت تحصیلی ،درگیری تحصیلی ،دانش آموزان
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مقدمه
تفاوتهای فردی دانش آموزان از نظر پیشرفت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن از جمله مسایل مهمی است که همیشه مورد عالقۀ
دست اندرکاران تعلیم و تربیت و متخصصان روانشناسی پرورشی و آموزشگاهی بوده است .اکثر متخصصان این حوزه بر نقش
متقابل متغیرهای شناختی و انگیزشی به عنوان عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی تأکید میکنند .عالوه بر تواناییهای شناختی
دانشآموزان ،متغیرهای انگیزشی از جمله مهمترین عواملی هستند که روی مدت زمان صرف شده برای انجام تکالیف
تحصیلی ،چگونگی پردازش اطالعات ،استفاده از راهبردهای یادگیری ،میزان پافشاری و پشتکار هنگام مواجهه با تکالیف چالش
انگیز و مقدار ارزش های یك تکلیف برای دانش آموزان دارد ،تأثیر مستقیمی دارا هستند و این متغیرها به نوبه خود عملکرد و
پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرارمیدهند (گرین و همکاران.) 2001 ،
2

یکی از عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی ،مشغولیت تحصیلی  4است (فردریکس ،بلومنفلد و پاریس  . ) 2001 ،مفهوم مشغولیت
تحصیلی به کیفیت تالش ی که فراگیران آموزشی صرف فعالیتهای هدفمند آموزشی میکنند تا به صورت مستتقیم بته نتتای
مطلوب دست یابند ،اشاره دارد (تینیو 2002 ،3؛ به نقل از عمادی و فرشچی.) 4321 ،
محققان ،متخصصان تعلیم و تر بیت و سیاستگذاران به طور فزایندهای بر مشغولیت تحصیلی دانشآموزان به عنتوان کلیتدی
برای حل مشکالت پیشرفت تحصیلی پایین ،سطوح باالی خستگی،کناره گیری و افت باالی تحصیلی تمرکز داشتهاند به طوری
که در سالهای اخیر ،مطالعۀ مفهتوم مشتغولیت در محتیطهتای تحصتیلی و کتاری در کانون توجه گروه کثیری از محققتان
بتوده است(اسچافیلی ،مارتینز ،پینتو و ساالنووا .) 2002 ،1
بیان مسئله
یکی دیگر از متغیرهای تاثیرگذار در نظام آموزشی  ،درگیری یا مشغولیت تحصیلی استت  .سترزندگی تحصتیلی همچنتین بتا
مشغولیت  1تحصیلی در ارتباط است و دانشآموزان دارای این ویژگتی نمترات بتاالتری در دروس مدرستهای کست متیکننتد
(مارتین .) 2043 ،چاپمن  ،) 2003 (6مشغولیت تحصی لی را تمایل به مشارکت در فعالیتهای روزانه از قبیل (شرکت در کالس
ها ،انجام تکالیف کالسی ،و دنبال کردن دستورات مربی آموزشی در کالس ) ،تعریف کترد .برختی هتم معتقدنتد فقتط زمتانی
فرا گیران در تکالیف تحصیلی درگیر میشوند که تکالیف موردنظر مستلزم مهارت حل مسأله و مهارتهای تفکر سطح باال نظیر
ارزشیابی ،تفکر نقادانه و خالقیت باشند (دیپرنا و مارین .) 2001 ،7
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همچنین ،فردریکز و همکاران (  ) 2001مشغولیت تحصیلی را در برگیرنده ابعاد رفتاری ،انگیزشی عاطفی و شناختی دانستهاند.
مشغولیت رفتاری عبارت است از رفتارهای قابل مشاهده در برخورد با تکالیف که دارای مؤلفههتای تتالش در انجتام تکتالیف،
پایداری در آنها و درخواست کمك از دیگران به هنگام انجام تکالی ف است .مشغولیت عاطفی نشانه جنبههای عاطفی تکلیتف
است شامل مؤلفه احساس ،ارزشِ تکلیف و عاطفه است ،نهایتاً مشغولیت شناختی شامل انواع فراینتدهای پتردازش استت کته
جهت یادگیری مورد استفاده قرار میدهند و متشکل از راهبردهای مشغولیت؛ شناختی و راهبردهای فراشناختی است (صتابر و
پاشاشریفی .) 4322 ،مشغولیت شناختی عالوه بر مقدار سرمایه گذاری فراگیتران در زمینته فعالیتتهتای تحصتیلی ،توانتایی
یادگیرندگان در برانگیختن خویش به منظور انجام فعالیتهای تحصیلی را هم در بر میگیرد (یاوری و اسدزاده.) 4321 ،
تعریف مشغولیت تحصیلی
در محیطهای کاری مشغولیت به یك حالت ذهنی رضایت بخش و مثبت نسبت به کار که به کمك انتريی ،تعهتد و شتیفتگی
مشخص میشود ،اشاره میکند ( استچافیلی و بتاکر .) 2001 ،انريی به سطوح باالیی از انعطاف پذیری ذهنی هنگام کار کتردن،
تعهد به درگیتری یا درآمیختگی با کار و تجربۀ معنا و در نهایت ،شیفتگی به تمرکز کامل بر کار به طتوری که گذر سریع زمان
همراه میشود اشاره میکند (اسچافیلی و باکر .) 2001 ،
بر اساس آنچه دربارة مفهوم مشغولیت در محیطهتای کاری گفته شد ،مشغولیت تحصیلی به کمك انتريی ،تعهتد نستبت بته
تکتالیف درستی واحساس دلبس تگی نسبت به این تکالیف توصیف میشود .انتريی در ایتن بافتت بته یتك رویکرد مثبت نسبت
به تکالیف تحصیلی ،تعهد به یك نگترش شتناختی مثبتت نستبت بته تکالیف و معنادار ارزیابی کردن این تکالیف و در نهایت،
شیفتگی به تمرکز کامل در مطالعه و عدم آگاهی از گذشت زمان اشاره میکند .این مفهوم یکی از مفاهیم اساستی در آمتوزش
می باشد .به نظر ویلیام (  ،) 2003درگیری از نظر لغوی به معنای درگیر شدن در کاری است و معموالً در مقابل بیمیلی یا بی -
رغبتی در کاری تعریف میشود (به نقل از کرد افشاری .) 4324 ،باید در نظر داشت که دانشآموزان در یادگیری درگیر نمتی -
شو ند ،بلکه آنها در تکالیف ،فعالیتها و تجاربی درگیر میشوند که منجر به یادگیری میشود .این درگیری بیانگر ورود فعال فرد
در یك تکلیف یا فعالیت است (ریو و همکاران .) 2001 ،مفهوم مشغولیت تحصیلی به کیفیت تالشتی کته فراگیتران آموزشتی
صرف فعالیتهای هدفمند آموزشی میکنند تا به صورت مستقیم به نتای مط لوب دست یابند ،اشاره دارد )تینیتو2002 ،؛ بته
نقل از عمادی و فرشچی .) 4321 ،به طورکلی مفهوم مشغولیت تحصتیلی بتر نقتش خودآگتاهی در مطالعته ،طراحتی عقایتد
فراشناختی و خودنظم دهی تأکید میکند (جاسماین گرین و همکاران.) 2042 ،
مشغولیت تحصیلی برای اولین بار جهت درك و تبیین شکست تحصیلی مطرح گردید و به عنتوان پایتهای بترای تتالشهتای
اصالحگرایانه در حوزه تعلیم و تربیت مدنظر قرار گرفت (گونوك .) 2041 ،8در سالهای اخیر ،مطالعتۀ مفهتتوم مشتتغولیت در
محتیطهتای تحصتیلی (ایلفرت ،آرت و کارستین  ) 2042 ،و کتاری (اسچافیلی ،مارتینز ،پینتتو و ستاالنووا  ) 2002 ،در کتانون
توجه گروه کثیری از محققتان بتوده است .از آنجا که تحقتق تجتارب پیشترفت شتگرف در موقعیتتهتای تحصتیلی نیازمنتد
پاسخدهی به ردیف های متفاوتی از مطالبات و تکتالیف انگیزاننتده و چتالش انگیتز استت،
در سال های اخیر ،مفهوم درگیری تحصیلی از سوی محققان مختلف به کار برده شده است .تعتاریف و متدلهتای مختلفتی از
درگیری تحصیلی ارائه شده است .برخی معتقدند فقط زمانی دانش جویان در تکالیف تحصیلی درگیر میشوند که تکالیف مورد
. GUNUC
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نظر مستلزم مهارت حل مسئله و مهارت های تفکر سطح باال نظیر ارزشیابی ،تفکر نقادانته و خالقانته باشتند (دیپرنتا ،ولت و
الیوت2003 ،؛ به نقل از اسکلکتی .) 2001 ،یا به عبارت دیگر این مفهوم به کیفیت تالشی اشاره دارد کته دانشتجویان صترف
فعالیتهای هدفمند آموزشی می کنند تا به صورت مستقیم در دستیابی به نتای مطلوب نقش داشته باشند (ریچاردسون ،النگ
و وودلی.) 2003 ،
با این حال باید درنظر داشت که دانشآموزان در یادگیری درگیر نمی شوند ،بلکه آنها درتکتالیف ،فعالیتتهتا و تجتاربی
درگیر میشوند ک ه منجر به یادگیری میشود .نیومن و همکاران (  ) 4222معتقد هستند مشغولیت تحصیلی دانشآموز عبارت
است از سرمایهگذاری روان شناختی و تالش مستقیم برای یادگیری ،فهمیدن و تسلط در دانش ،مهارتها و یا هنرهایی کته در
واقع فعالیت تحصیلی برای ارتقا آن ها صورت میگیرد .به طور کلی این مفهوم اشاره به کیفیت تالشی که دانشآموزان صترف
فعالیتهای هدفمند آموزشی میکنند ،تا به صورت مستقیم در دستیابی به نتای مطلتوب تتر دستت یابنتد ،اشتاره متیکنتد
(ابوالمعالی و همکاران.) 4324 ،
چاپمن ( 2003؛ به نقل از عمادی و فرشچی ) 4321 ،مشغولیت تحصی لی را تمایل به مشارکت در فعالیتهتای روزانته از
قبیل شرکت در کالس ها ،انجام تکالیف کالسی ،و دنبال کردن دستورات مربی آموزشتی در کتالس ،تعریتف کترد .مشتغولیت
شناختی عالوه بر مقدار سرمایهگذاری فراگیران در زمینه فعالیت های تحصیلی ،توانایی یادگیرندگان در برانگیختن خویش به
منظور انجام فعالیتهای تحصیلی را هم در بر میگیرد (تینیو2002 ،؛ به نقل از عمادی و فرشچی.) 4321 ،

ابعاد و مولفه های مشغولیت تحصیلی
طبق دیدگاه فردریکس و همکاران (  ) 2001و اپلیتن ،چریستینستن ،کتیم و ریستچلی ( ) 2006مشغولیت تحصیلی سازه -
ای بسیط و چندبعدی است که از مولفههای عاطفی (لذت بردن و عالقه مندی نسبت به چالشهتای فتترآروی در موقعیتتت -
هتای تحصتیلی) ،شتناختی(آمادگی برای فراگیری موضوعات درسی مختلف) و رفتاری( حضور در مدرسه و متابعت از مقرارت
محیط آموزشی) تشکیل شده است ( نقل از عبداله پور و همکاران.) 4321 ،
این عنوان توسط نظریه پردازان به گونههای مختلفی مفهومسازی شده است .برخی گفتها نتد درگیتری تحصتیلی دارای دو
مؤلفهی رفتاری و عاطفی است (فین4282 ،؛ مارکس .) 2000 ،با این حال ،مروری بر تحقیقات جدیدتر نشتان متیدهتد کته
درگیری تحصیلی سازهای چند بعدی است که متشکل از مؤلفته هتای مختلتف شتناختی ،عتاطفی و رفتتاری استت (رشتلی و
کریستنسون .) 2006 ،به طور کلی توافقی مربوط به ماهیت چند بعدی درگیری دانش آموزان در مدرسته وجتود دارد (ویگتا و
همکاران .) 2042 ،جیمرسون ،کمپوس و گریف (  ،) 2003و فردریکس و همکاران (  ،) 2001در تحقیقات شان نتیجه گرفتهاند
که درگیری متشکل از مؤلفههای رفتاری ،شناختی و عاطفی یا هیجانی می باشد .جزء رفتاری شامل متغیرهتایی ماننتد رفتتار
مثبت ،تالش و مشارکت ،جزء شناختی شامل متغیرهایی مانند خود تنظیمی ،اهداف یادگیری ،سرمایه گتذاری در یتادگیری و
جزء عاطفی یا هیجانی شامل متغیرهایی مانند عالقه ،تعلق و نگرش مثبت درباره ی یادگیری است .رفتارهایی نظیر پایداری در
حین انجام تکالیف ،رفتارهای مطالعه ،شرکت منظم در کالس درس و شرکت در بحثهتای کالستی متواردی از شتاخصهتای
رفتاری درگیری تحصیلی هستند .شاخص های شناختی درگیری تحصیلی شتامل توجته بته تکلیتف ،راهبردهتای یتادگیری و
شناختی ،تسلط و تبحر در تکلیف و ترجیح تکالیف چالشانگیز است .هیجانها و عوطفی نظیر اضتطراب ،خستتگی ،اشتتیاق و
ارزشدهی به تکلیف از جمله شاخصهای عاطفی درگیری تحصیلی هستند ( کانل.) 4220 ، ،
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فردریك و همکاران (  ) 2001معتقدند که درگیری حیطهای گسترده دارد و سطوح هر کدام بسته به یادگیرنده و محتوای
یادگیری فرق میکند و به طور کلی به تعامل بین فرد و محیط بستگی دارد و نشان دادند که درگیری تحصیلی بر اساس سته
نوع شناختی ،عاطفی و رفتاری تعریف میشود .درگیری شناختی به تالش داوطلبانه فرد برای درك و تسلط بر وظایف چالش -
انگیز؛ درگیری عاطفی به احساسات مثبت یا منفی فرد در مورد محیط آموزشی و درگیری رفتاری به مشارکت فترد در محتیط
آموزشی اشاره میکند .چنانکه ذکر شد درگیری شناختی یکی از اجزای درگیری تحصیلی ،است و در بیشتتر پتژوهشهتا بته
عنوان متغیر واسطهای مورد تأکید قرار گرفته است (رستگار.) 4381 ،
لینن برینك و پینتریچ ) 2003( 2از درگیری شناختی تحت عنوان نشانگرهای استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی
نام بردهاند .همچنین عباباف (  4371به نقتل از ستیف ،) 4382 ،درگیتری شتناختی را تحتت عنتوان راهبردهتای شتناختی و
فراشناختی مورد پژوهش و بررسی قرار دادند .پنتریچ و دی گروت (  4220به نقل از محستن پتور ) 4381 ،نشتان دادنتد کته
فراگیرانی که از نظر شناختی،در تکالیف خود درگیر میشدند ،یعنی میکوشیدند از طریق سازماندهی مطال و تمرین کردن به
یادگیری خود کمك کنند ،عملکردشان بهتر از فراگیرانی بود که تمایل به بهره گیری از این راهبردها را نداشتند.
درگیری شناختی یکی از اجزای درگیری تحصیلی است و در بیشتر پژوهشها به عنوان متغیر اساسی مورد تأکیتد قترار
گرفته است .درگیری شناختی به تالش داوطلبانه فرد برای درك و تسلط بر وظتایف چتالشانگیتز اشتاره متیکنتد .درگیتری
شناختی ،سطح سرمایه گذاری روانشناختی است که به هدف یادگیری نیاز دارد و همچنین اولویت دادن به کار سخت استت
(فردریك و دیگران  .) 2001 ،لینن برینك و پینتتریچ (  ) 2003از درگیتری شتناختی تحتت عنتوان نشتانگرهای استتفاده از
راهبردهای شناختی و فراشناختی نام بردهاند .پژوهشهای متعدد نشان دادهاند که اگر فراگیتران را از نظتر شتناختی هتر چته
بیشتر درگیر یادگیری و تکالیف یادگیری کترد ،متیتتوان بته دستتیابی بته اهتداف شتناختی و نیتز رفتتاری اهتمتام داشتت
(لویس2040 ،2؛ وانگ و اکلس 2042 ،40و گونوك2041 ،؛ به نقل از صیف.) 4321 ،
عباباف (  ) 4387درگیری شناختی را تحت عنوان راهبردهای شناختی و فراشناختی موردپژوهش و بررسی قرارداده است.
صابر و شریفی ( 4322؛ به نقل از حاجی علیزاده و همکاران ) 4321 ،معتقدند درگیری شناختی شامل انواع فرایندهای پردازش
است که دانش آموزان جهت یادگیری مورداستفاده قرار می دهند و متشتکل از راهبردهتای شتناختی و راهبردهتای فراشتناختی
است .راهبردهای شناختی اقداماتی است که به کمك آنها اط العات تازه برای پیوند دادن و ترکی کردن با اطالعتات از پتیش
آموخته شده و ذخیره سازی آنها در حافظه درازمدت آماده می شود و شامل دسته کلی مرور ،بسط یا گستترش و ستازماندهی
است .راهبردهای فراشناختی نیز عبارتند است از راهبردهایی که فرد به وسیله آنها بر راهبردهای شن اختی اعمال کنترل متی -
کند و به آنها جهت می دهد .راهبردهای فراشناختی ،کس

آگاهی و شناخت از نقاط و ضعف فعالیت شناختی ختود استت کته

فرد را در جریان فعالیتهای شناختی راهنمایی می کند و جزو راهبردهای نظارتی به شمار می آید و در نظارت بتر راهبردهتای
شناختی و هدایت آنها مورد استفاده قرار می گیرد .راهبردهای فراشناختی شامل برنامه ریزی ،نظارت،کنترل و نظم دهی است.

.

عابدینی (  ، ) 4388عقیده دارد مشغولیت تحصیلی شناختی شامل راهبردهای یادگیری و پردازش عمیق) ماننتد بستط دهتی
،سازماندهی مطال

و بهره گیری از تواناییهای فراشناختی هنگام مطالعه( و راهبردهای یادگیری و پردازش سطحی (مانند تکرار
. Lewis
. Wang & Eccles
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یا مرور ذهنی مطال ) میشود .پنتریچ و دی گروت (  ) 4220نشان دادند که دانش آموزانی که ازنظر شناختی در تکالیف ختود
درگیر میشدند ،یعنی می کوشیدند از طریق سازماندهی مطال و تمرین کردن به یادگیری خود کمك کنند ،عملکردشان بهتر
از دانشآموزانی بود که تمایل به بهره گیری از این راهبردها نداشتند ،همچنین راهبردهای فراشناختی و پایداری در انجام دادن
تکالیف ،بهترین پیش بینیکننده پیشرفت تحصیلی بود.
یکی دیگر از ابعاد درگیری تحصیلی ،درگیری انگیزشی است درگیری انگیزشی میتواند با یادگیری و پیشرفت تحصیلی مرتبط
باشد (اکسلز و همکاران ،2842 ،به نقل از لینن برینك و پینتریچ .) 2003 ،فردریك و همکاران (  ) 2001درگیری عاطفی را به
عنوان واکنشهای مؤثر فرد مینامند که عبارتند از :واکنش نسبت به مدرس و واکنش نستبت بته کتالس و تکلیتف .درگیتری
انگیزشی میتواند با یادگیری و پیشرفت تحصیلی مرتبط باشد .پیشینه پژوهشها حاکی از ارتباط مثبت بین درگیری عاطفی و
پیشرفت تحصیلی است .ازجمله پژوهش عابدینی (  ) 4387حاکی از ارتباط مثبت و معناداری بتین شتاخص ارزش تکلیتف در
درگیری عاطفی با پیشرفت تحصیلی است .همچنین فلسفین و شکری ( 4323؛ به نقل از حاجی علیزاده و همکاران ،) 4321 ،به
نقش هیجانهای پیشرفت مثبت و منفی در پیشرفت تحصیلی اشاره کردهانتد .ستازهای کته تتا حتدودی بته مفهتوم درگیتری
انگیزشی نزدیك است .محققان به گسترش مفهوم مشغولیت تحصیلی عالقه دارند زیرا بر این عقیدهاند کته ایتن ستازه،پیش
بینیکنندهی مهم موفقیت تحصیلی دانشآموزان است .درگیری هیجانی یا عاطفی واکنشهای هیجانی دانشآموزان در کالس
مانند عالقه ،خستگی ،شادی ،ناراحتی و اضطراب را نشان میدهد (حجازی و همکتاران . ) 4387 ،مؤلفته انگیزشتی مشتغولیت
تحصیلی شامل عالقهمندی درونی به مطال و تکالیف درسی  ،ارزش دهی و اهمیت به آنها ،وجود عاطفه مثبت و فقدان عاطفه
منفی نظیر ناامیدی ،اضطراب و خشم هنگام انجام تکالیف درسی و یادگیری است ( عابدینی.) 4387 ،
یکی از اجزای دیگر مشغولیت تحصیلی درگیری رفتاری است .درگیری رفتاری ،شامل تعقی اهداف ،قوانین و هنجارهای
کالسی است و فقدان رفتارهای مخربی مانند فرار از مدرسه و ایجاد دردسر را نشتان متیدهتد (حجتازی و همکتاران) 4323 ،
درگیری رفتاری ،مشارکت در یادگیری و انجام تکالیف درسی را در بر دارد و شامل تالش ،پشتکار ،تمرکتز و توجته ،پاسته بته
سؤالها و مشارکت در بحثهای کالسی است (اسکینر ،کیندرمن 4442و فورر . ) 2002 ،43درگیری رفتتاری بته رفتارهتای قابتل
مشاهده تحصیلی نظیر تالش و پایداری هنگام مواجهه با مشکل در حین انجام تکتالیف درستی و تقاضتای کمتك از معلتم یتا
همساالن به منظور یادگیری و درك مطال درسی اشاره دارد ( عابدینی و همکاران.) 4387 ،
همچنین از نظر فردریك و همکاران (  ) 2001درگیری رفتاری شامل اعمال قابل مشاهده ماننتد رفتتار مثبتت ،تتالش،
مقاومت ،مشارکت در فعالیتهای فوقبرنامه مانند مسابقات ورزشی و انجمنهای علمتی استت .فتین و ولکتل ) 4223 ( 4شتش
شاخص درگیری رفتاری را ارائه کردند که عبارتند از :غیبت و تأخیر ( عادت به دیر آمدن به محتیط آموزشتی ) ،عتدم شترکت
(انجام ندادن تکلیف ) ،حضور (منظم بودن در همه کالسها ) ،آمادگی (داشتن لوازم التحریر و دیگر ملزومات ) ،رفتار ( عدم اختالل
در محیط یادگیری ) و رابطه استاد -دانشجو ( بازخورد و پاسه مثبت ).
فین و لکل ،4223 ( 41به نقل از داودی ) 4324 ،شش شاخص درگیری رفتاری را ارائه کردند که عبارتند از :غیبت و تأخیر
( عادت به دیر آمدن به محیط آموزشی ) ،عدم شرکت (انجام ندادن تکلیف ) ،حضور (منظم بودن در همه کالس هتا ) ،آمتادگی
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(داشتن لوازم التحریر و دیگر ملزومات )،رفتار ( عدم اختالل در محیط یادگیری ) و رابطته استتاد  -دانشتجو ( بتازخورد و پاسته
مثبت ) .
برخی پژوهش ها رابطه درگیری رفتاری را بر پیشرفت تحصیلی موردمطالعته قترار دادنتد؛ از جملته عابتدینی و همکتاران
(  ) 4387که در پژوهشی تحت عنوان نقش واسطهای مشغولیت تحصیلی در ارتباط بین اهداف اجتنابی –عملکردی و پیشرفت
تحصیلی در دانش آموزان دختر در رشته علوم انسانی به این نتیجه دست یافتند که رابطه ی مثبت و معناداری بتین شتاخص
پایداری در تکلیف ،درگیری رفتاری و پیشرفت تحصیلی وجود دارد .حجازی و عابتدینی (  ) 4387در پژوهشتی تحتت عنتوان
الگوی ساختاری رابطه اهداف رویکردی  -عملکردی ،مشغولیت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی به این نتیجه دستت یافتنتد کته
شاخص پایتداری در تکلیتف در درگیتری رفتتاری اثتر مستتقیم ،مثبتت و معنتاداری بتر پیشترفت تحصتیلی دارد .حجتازی و
همکاران (  ) 4387در پژوهشی تحت عنوان الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی :نقش اهداف پیشرفت و ابعاد مشغولیت
تحصیلی به این نتیجه دست یافتند متغیر تالش یکی از شاخص های درگیری رفتاری بیشترین تأثیر مستتقیم و مثبتت را بتر
پیشرفت ریاضی نشان داده است.
همچنین می توان درگیری تحصیلی را از نظر معنایی که تکلیف برای دانشآموز دارد ،متورد بترر ستی قترار داد .زمتانی کته
تکالیف برای دانش آموز معنا و ارزش داشته باشند ،توجه دانشآموز را جل میکنند و در نتیجه دانشآموز انريی خود را جهت
انجام آنها بسی ک رده و نوعی تعهد نسبت به این تکالیف و فعالیتها احساس میک ند .این احساس تعهد نیز باعث میگردد که
دانش آموز برای اتمام تکلیف پافشاری کرده و حتی اگر هیچ پاداش یا مشوق بیرونی برای انجام آن وجود نداشته باشتد زمتان
بیشتری را صرف انجام آن کند .لذا توجه و تعهد دو بعد مهم و دارای تأثیر متقابل از درگیری تحصیلی هستند .یکی از ابعاد
دیگر درگیری تحصیلی مشار کت در فرهنگ گروه همساالن است .در موقعیتهتای تحصتیلی کته فرهنتگ گتروه همستاالن
تبادالت کالمی ،منطقی و عقالنی را بین دانشآموزان تسهیل میکند ،احتمال بیشتری است که دانشآموزان در فعالیتهتای
تحصیلی درگیر شوند تا بافتهای تحصیلیای که در آنها فرهنگ گروه همساالن کمتر چنین تقاضاهایی از دانشآموزان دارد
(اسکلکتی  .) 2001 ،بنابراین درگیری تحصیلی دارای مؤلفههای رفتاری ،عاطفی ،شناختی و رفتتاری  -اجتمتاعی استت .لیتنن
برینك و پینتریچ (  ) 2003نیز یك الگوی شناختی  -انگیزشی از پیشرفت تحصیلی ارائه کردهاند .از نظر آنان تقاضای کمك از
همساالن یا معلمان با هدف یادگیری و درك مطل و موضوعات درسی (کمك طلبی ابزاری) یکتی از ابعتاد مهتم درگیتری
تحصیلی است و رابطۀ مستقیمی با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد.
به تازگی بعد دیگری به نام عاملیت نیز به مفهوم مشغولیت تحصیلی اضافه شده است که مراد از آن ،مشارکتسازندهی دانش -
آموز در جریان آموزشی است که دریافت می کند .در این نوع درگیری ،تأکید بر فرایندی است که طی آن ،دانشآموزان از روی
قصد و تا حدودی فعاالنه تالش میکنند تا چیزی را که یاد میگیرند و نیز شرایط و موقعیتهای یادگیری را شخصتی و پربتار
کنند .به عنوان مثال در طی جریان آموزش ،دانشآموزان دروندادهایی را پیشنهاد میکنند ،تمایالت و اولویت هایشان را بیان
میکنند ،پیشنهاد میکنند ،مشارکت میکنند ،سؤال می پرسند ،در مورد نیازهایشان و تفکراتشان صتحبت متیکننتد ،هتدف -
گذاری میکنند ،در مورد میزان عالقهمندیشان صحبت میکنند ،منابع یا فرصتهای آموزشی را درخواست میکنند ،راههایی را
برای ایجاد بهتر با درس جستجو میکنند ،روشهایی برای حل مسئله پیشنهاد می نمایند ،در پی شفافسازی ارائه گزینتههتا،
صحبت در مورد خواستهها و مواردی که از آن بیزارند ،درخواست کمك ،معلم خصوصی ،بازخورد ،معلومات قبلی یا مثالهتا ی
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عینی از مفاهیم انتزاعی هستند .درگیری عاملیت ارتباط مثبت و قابل توجهی با پیشرفت تحصتیلی دارد (ریتو و تستینگ،4146
2043؛ ریو و  .) 2044بندورا ) 2006( 47در پژوهشهای خودسازهای به نام عاملیت انسانی را مطرح کرده است که به گونهای
جامعتر این مفهوم را تبیین کرده است .عاملیت انسانی به طراحی آگاهانه و اجرای هدفمند فعالیتها از ستوی فترد بته منظتور
تأثیرگذاری بر رویدادهای آینده اشاره دارد (بندورا.) 2006 ،
عوامل موثر بر مشغولیت تحصیلی
به نظر میرسد ویژگیهای خاص شخصی ،مانند نژاد ،طبقه اجتماعی و جنسیت با درگیری تحصیلی در رابطه باشد .بته
عبارت دیگر تفاوتهای فردی افراد ،به احتمال زیاد بر مشغولیت تحصیلی آنان تأثیر میگذارنتد (ویگتا و همکتاران.) 2042 ،
هچنین در پژوهشی با هدف بررسی نقش روابط مبتنی بر مدرسه در درگیتری و پ یشترفت در میتان جوانتان مهتاجر تتازهوارد،
پژوهشگران عواملی مانند ،کشور اصلی ،جنسیت ،تحصیالت ،آموزش مادری ،مهارت در زبان انگلیسی و روابط مبتنی بر مدرسه
را شناسایی کردند که الگوهای درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی را توجیه متیکننتد (ستوآرزُ،رزکو ،پیمنتتل و متارتین،
.) 2002
مطالعات پیشین نقش عوامل موثر بر تفاوت در اندازه های منتس

به این کیفیت روانشناختی مانند رفتار معلتم (آستر،

کاپالن ،کانات ت مایمان و رت ،) 2001 ،ساختار اهداف کالسی (چتو و چتو  ،) 2041 ،جتو کتالس درس (دینستر ،یستتیلرت و
تاکتاك ،) 2042 ،باورهای معرفتشناختی (هیسکانن و النکا  ) 2041 ،سبكه تای هویتت (صتابر و شتریفی ) 4322 ،و خستگی
تحصیلی (تزی ،کالسن و دانیلس  ) 2041 ،و همچنین ،با تاکید بر نقتش تعیین کننده این سازة در تبیین تمتایزات مشتاهده
شده در قلمروهای مفهومی مختلف ماننتدپیشرفت تحصیلی (وانگالرسیچون ،وانگوینچ و ویراچی 2041 ،؛ گتاال ،وود ،تاکایامتا،
هتار،چیو و النگر 2041 ،؛ اسچلنکر ،اسچلنکر و استچلنکر ،) 2043 ،فرستتودگی تحصتتیلی (سالمالتتت آرو ،کیتتورا،لسکینن و
نورمی  ،) 2002 ،بهزیستی( پیتارینن ،سونی و پیالتو ( 2041 ،به نقل از عبداله پور ) 4321 ،را نشان دادهاند.
مطالعات زیادی در زمینهی درگیری تحصیلی در داخل کشور انجام گرفته است و رابطه ی عواملی مانند اهداف پیشرفت،
خودکارآمدی  ،باورهای هوشی را بر درگیری تحصیلی بررسی کردهاند (ج عفری ثانی ،قائمی پور و سیفی.) 4321 ،

نتیجه گیری
با توجه به مواردی که بیان شد یکی از مواردی که باعث پیشرفت تحصیلی و افزایش یادگیری دانش آموزان می شود،
مشغولیت تحصیلی یا درگری تحصیلی می باشد که به این ادعا توسط پژوهشگران و صاحبنظران به اثبات رسیده است  .در
نظام آموزشی کنونی هرچه میزان فعالیت و مشغولیت دانش آموز بیشتر باشد ،هم دانش آموز به جذابیت تحصیلی پی برده و
هم یا دگیری و اشتیاق او بیشتر می گردد و از طرفی هم معلم از وظایف خود کاسته و بسیاری از کارها را به دانش آموزان
محول می نماید و خود بیشتر نقش راهنما و هدایتگر را بازی می کند.
14
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نتای پژوهش فرهادی و همکاران (  ) 4321نشان داد که از بین ابعاد مشغولیت تحصیلی (درگیری شناختی ،عاطفی و رفتاری )،
بین درگیری شناختی و سرزندگی تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و این مولفه توانایی پیش بینی سرزندگی تحصیلی را در
بین دانشجویان دارد.
آهوخش و عمادی (  ) 4323با بررسی وضعیت مشغولیت تحصیلی دانشآموزان با استفاده از شیوه متداول و ترکیبی ،نشان می -
دهند که میزان افزایش مشغولیت تحصیلی دانشآموزانی که با روش ترکیبی آموزش دیدهاند ،بیشتر از دانشآموزانی است که با
روش متداول آموزش دیدهاند ،لذا تاثیر آموزش به شیوه ترکیبی بر مشغولیت تحصیلی دانشآموزان بیشتر از شیوه متداول
است.
غالمعلی و همکاران (  ) 4322در تحقیقی نشان دادند که راهبردهای یادگیری خود تنظیمی به طور معنتاداری باعتث افتزایش
مشغولیت تحصیلی میشود.
عابدینی و همکاران (  ) 4322در تحقیقی روابط علی میان اهداف اجتنابی عملکردی ،ابعاد رفتاری ،عاطفی ،شناختی و رفتاری -
اجتماعی مشغولیت تحصیلی و پیشرفت ت حصیلی در فراگیران را معنادار بیان کردند.
مارتین (  ) 2043در پژوهشی به این نتیجه رسید که سرزندگی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی در ارتباط است و دانشآمتوزان
دارای این ویژگی نمرات باالتری در دروس مدرسهای کس میکنند.
پنتریچ و دیگروت ( 2003؛ به نقل از محسن پور ) 4324 ،نشان دادند که فراگیرانی که از نظر مشغولیت شناختی ،در تکتالیف
خود درگیر میشدند ،یعنی می کوشیدند از طریق سازماندهی مطال و تمرین کردن به یادگیری خود کمك کنند ،عملکردشان
بهتر از فراگیرانی بود که تمایل به بهره گیری از این راهبردها را نداشتند.

منابع
آهوخش،نگاروعمادی سیدرسول( ،) 4323بررسی وضعیت مشغولیت تحصیلی دانش آموزان بااستفاده ازشیوه متداول
وترکیبی،اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی  ،تهران  ،موسسه
آموزش عالی مهراروند  ،مرکزراهکارهای دستیابی توسعه پایدار.
ابوالمعالی ،خدیجه؛ هاشمیان ،کیانوش؛ اناری ،فهیمه (  .) 4324تعیین سهم مؤلفههای ادراك محیط از کالس درس در پیش
بینی درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران ،اندیشههای تازه در علوم تربیتی.42- 31 :) 3 ( 7 ،
حاجی علیزاده ،کبری؛ سماوی ،سید عبدالوهاب؛ رفیعی پور ،امین(  .) 4321بررسی شاخصهای روان سنجی پرسشنامه درگیری
تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس .فصلنامه اندازه گیری تربیتی .83- 402 :) 21 ( 6
حجاری ،الهه؛ رستگار ،احمد؛ کرمدوست ،نوروز علی و جهرمی ،رضا (  .) 4387باورهای هوش و پیشرفت تحصیلی ریاضی ،نقش
اهداف پیشرفت درگیری شناختی و تالش؛ مجله روانشناسی و علوم تربیتی.21- 38 :11 ،
صابر ،سوسن و پاشاشریفی ،حسن (  . ) 4322پیش بینی ابعاد درگیری تحصیلی براساس سبكهای هویتدر دانش آموزان دختر
پایه اول دبیرستانهای دولتی تهران ،مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی ،سال  ،،) 22 ( 62- 24دهم ،دوره دوم.44 ،
عابدینی ،یاسمین ،حجازی ،الهه؛ سجادی ،حسین و قاضی طباطبایی ،محمود (  .) 4387نقش واسطهای درگیری تحصیلی در
ارتباط بین اهداف اجتنابی ت عملکردی و پیشرفت تحصیلی دردانشآموزان دختر در رشتۀ علوم انسانی،مجله پژوهشهای
تربیتی و روانشناختی ،دانشگاه اصفهان ،سال چهارم ،شمارة اول.8- 14 :) 2 ( 2 ،
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