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 چكيده

عیت اجتماعی پذیرد، اما  توانایی شناختی، وضت ثیرگذار در حوزه آموزي و یادگیری است که از عوامل مختلفی ت ثیر میدرگیری تحصیلی از متغیرهای زمينه: 

انایی شناختی و بینی درگیری تحصیلی بر اساس توپژوهش به منظور بررسی ال وی ساختاری پیش این: هدفاقتصادی و اشتیاق تحصیلی چ ونه تاثیر دارد؟  -

روي پژوهش  روش:انجام شد.  11-14آموزان دختر متوسطه شهرستان رومشكان در سال  گری اشتیاق تحصیلی در دانشاقتصادی با میانجی -اجتماعی وضعیت 

ود که با بآموزان دختر متوسطه دوم شهرستان رومشكان ی آماری پژوهش، شامل کلیه دانشهمبست ی از نوع مدلسازی معادالت ساختاری بود. جامعه -توصیفی 

(، پرسشنامه توانایی 2103نفر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو ) 304ای چندمرحله ای تعداد گیری خوشهروي نمونه

 شناختیاقتصادی و اطالعات جمعیت -( و پرسشنامه محقق ساخته وضعیت اجتماعی 2117(، پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریكز و همكاران )0312شناختی نجاتی )

 -اجتماعی  دار مستقیم توانایی شناختی، وضعیتنتایج بیان ر اثرات معنی ها:يافتهها از روي مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد. بودند. برای تحلیل داده

تیاق تحصیلی اقتصادی بر اش -ایی شناختی و وضعیت اجتماعی دار مستقیم توانهمچنین اثرات معنی و تحصیلی اقتصادی، و اشتیاق تحصیلی بر درگیری

 اشتیاق تحصیلی بر درگیری تحصیلی اقتصادی  اثرات غیرمستقیم معناداری  به واسطه -همچنین،  توانایی شناختی و وضعیت اجتماعی  .(>11/1Pبود)

تاری بنابراین ال وی ساخ گيری:نتيجهاین پژوهش برازي مناسبی داشت.  نههای نموهمچنین، نتایج نشان داد که مدل طراحی شده با داده. (>11/1Pداشتند)

 یش بینی کند.اقتصادی و اشتیاق تحصیلی  پ -آموزان را با توجه به متغیرهای توانایی شناختی و وضعیت اجتماعی تواند میزان درگیری تحصیلی دانشمذکور می

 آموزاقتصادی، دانش -توانایی شناختی، وضعیت اجتماعی درگیری تحصیلی، اشتیاق تحصیلی،  واژه كليدها:

Background:  Academic engagement is one of the effective variables in the field of education and learning, which is 

affected by various factors, but to what extent can cognitive ability, socioeconomic status and academic enthusiasm?  
Aims: The present study was carried out to investigate the structural pattern of predicting academic engagement based on 

cognitive ability and socioeconomic status by mediating academic enthusiasm in high school students in the city of 

Rumshkan in 2017-2018. Method: The research method was descriptive-correlational of structural equation modeling 

type. The statistical population of the study consisted of all secondary school female students in the city of Rumshkan who 

were selected by multi-stage cluster sampling method (317 people). The used instruments included Reeve's (2013) 

academic engagement scale, Nejati's (2013) cognitive ability questionnaire, Fredericks et al (2004) academic enthusiasm 

inventory, and researcher-made socio-economic and demographic information questionnaire. The data were analyzed by  
structural equation modeling. Results: The results showed significant direct effects of cognitive ability, socioeconomic 

status, and academic enthusiasm on academic engagement as well as  significant  direct effects of cognitive ability and 

socioeconomic status on academic enthusiasm. Also,  cognitive ability and socioeconomic status had significant indirect 

effects on academic engagement by mediating academic enthusiasm. Also, results showed that the designed model by 

using the present study sample had appropriate model fit. Conclusions: Therefore, the mentioned structural pattern can 

predict the extent of students' academic engagement with regard to the variables of cognitive ability, socioeconomic status, 

and academic enthusiasm. Key words: Academic engagement, Academic enthusiasm, Cognitive ability, Socioeconomic 

status, Student 
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 مقدمه

ت ای است که اولین بار برای تبیین شكسدرگیری تحصیلی سازه

 عنوان پایه و اساسی برای اقدامات بهو افت تحصیلی به کار رفته و 

گرایانه در زمینه تعلیم و تربیت مطرح شده است )فردریكس، اصالح

عنوان یك اصل درگیری تحصیلی به (.2117، 0بلومنفیلد و پاریس

اساسی در پیشرفت تحصیلی، میزان، سرعت، نرخ اتمام تحصیل و 

طالح در این اصشده است. تر بیانرفتارهایی با ضریب ریسك پایین

ربوط به های ممدرسه مربوط به درگیری در فضای تحصیلی و فعالیت

موزان آبرنامه مانند ورزي، موسیقی و مسائل انضباطی دانشامور فوق

ا آموزان بهایی از برنامه درسی و روابط دانششود. همچنین جنبهمی

ی شود. نهایتاً درگیرها را نیز شامل میکالسیمعلم و سایر هم

و یا  های خاصی از فعالیتهای یادگیری به جنبهتحصیلی در فعالیت

درگیری یك عامل  (.2101شود )فردریكس، ساختار آن مرتبط می

رایط تواند تحت ت ثیر شآسانی میتغییر و منعطف است که بهقابل

اجتماعی و یا عوامل آموزشی قرار ب یرد. در حقیقت ارتقاء درگیری 

های مشارکت مدارس صلی بسیاری از تاليتحصیلی از اهداف ا

انجمن پژوهش )بوده است  خصوصاً در سطو آموزي متوسطه

عوامل زیادی در درگیری  (.2117، 2الملل و موسسه داروسازیبین

های شناختی است که عبارت تحصیلی نقش دارند از جمله توانایی

 واز فرایندهای عصبی درگیر در اکتساب، پردازي، ن هداری  است

در واقع  (.2101، 7؛ شتلوورث2117، 3کاربست اطالعات )دوکاس

توانایی شناختی، توانایی است که با روند رشد فیزیكی همراه بوده و 

دهد اطالعات مختلف را پردازي کنند. به به اشخاص اجازه می

عبارت دی ر توانایی تفكر و استدالل و صحبت کردن، به خاطر 

و فهم بخشی از آن است )پرویز و  سپردن، سازماندهی کردن، درك

 (.0311شریفی، 

اقتصادی و محیط خانواده است  -وضعیت اجتماعی  عامل دی ر

ی های شناختی، اجتماعی و عاطفکه ت ثیر به سزایی در رشد توانایی

های با وضعیت ( و کودکان متعلق به خانواده0114، 1افراد دارد )میس

 ان یزي و موفقیت تحصیلی تر معموالًاقتصادی پایین -اجتماعی 

                                                           
1. Fredericks, Blumenfeld & Paris 
2. National Research Council and Institute of Medicine 
3. Dukas 
4. Shettleworth 
5. Meece 
6. Borkowski & Thrope 

دهند و برای شكست در مدرسه و ترك تحصیل کمتری را نشان می

در تعریف  (.0117، 1آمادگی بیشتری دارند )بورکوسكی و تورپ

وضعیت اجتماعی گفته شده: ارزشی که یك گروه برای یك نقش 

سبت آید که ناجتماعی قائل است و ارزي یك چیز وقتی به دست می

 4بندی صورت گیرد )اگبرنی دی ر مشخص شود و درجهآن با چیزها

پور، پورجبلی و رمضانی ممقانی، ؛ به نقل از ابراهیم0311و همكاران، 

(. در این تعریف بیش از همه مقدار درآمد ساالنه به عنوان 0310

عملكرد کلی وضع اقتصادی در نظر گرفته شده است. وضعیت 

 ندارد زندگی، کیفیتاقتصادی تعیین کننده قدرت خرید، استا

زندگی، بعد خانواده و ال وهای بیماری و رفتار انحرافی در جامعه 

 (.0310هستند )زرنگ، 

مطرح دی ر اشتیاق تحصیلی است که به رفتارهایی که به  سازه

شود. یادگیری و پیشرفت تحصیلی مربوط است، اطالق می

یادگیری، (. در نظریات 2107، 8)پینتایرینی، سواینی و پایلوت

 آوردهای رفتاری و شناختی استان یزي و اشتیاق ترکیبی از روی

هایی است که (. اشتیاق تحصیلی شامل روي0317)به نقل از عقیلی، 

های یادگیری و خدمات خود را طی آن مؤسسات، منابع، فرصت

آموزان را به شرکت در این کنند که دانشدهی میطوری سازمان

(. 2101، 1ب منافع ترغیب کنند )کوجورجها و کسگونه فعالیت

افرادی که اشتیاق تحصیلی داشته باشند، توجه و تمرکز بیشتری بر 

مسائل و موضوعات مورد هدف یادگیری دارند، سخت تالي می 

یل برند، به قوانین محل تحصکنند، از انجام وظائف تحصیلی لذت می

لوب ازگارانه و نامطدهند، از انجام رفتارهای ناستعهد بیشتری نشان می

ها عملكرد بهتری دارند )کلوسن و کنند و در آزموناجتناب می

 (. 2104، 01بوتیلیر

ینی بهرچند تاکنون پژوهشی با چنین متغیرهایی برای پیش    

ی ادرگیری تحصیلی صورت ن رفته است اما مطالعات پراکنده

اوند، (، نك0314پور )االسالمی و کریمیانهای شیخهمچون پژوهش

(، مومنی، عباسی، پیرانی و ب یان کوله مرز 0314جعفری و آراسته )

، براکت، رایورز، وایت و ریس(، 2101) 00گونژ و کازو(، 0311)

7. Egbern 
8. Pietarinen, Soini & Pyhalto 
9.  Kuh George 
10. Clossen & Boutilier 
11. Gunuc & Kuzu 
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 یاقدامی و یوسف( درباره اشتیاق تحصیلی؛ مطالعات 2102) 0سالووی

( در خصوص درگیری تحصیلی، 2102) 2ماریا فال و رابرت(، 0314)

فلشر، کلیفورد،  -(، کانل، هالپرن 0111) 3های برندزپژوهش

(، 0118) 1، فلمینگ و گاتفریدگاتفرید(، 0111) 7کرینچلو و یوزین ر

اقتصادی انجام  -( درخصوص وضعیت اجتماعی 0381صمدپور )

های انجام شده حاکی از رابطه متغیرهای شده است و نتایج پژوهش

ینی واریانس بمذکور با متغیر درگیری تحصیلی بود و قابلیت پیش

 متغیر مذکور را داشتند.

با توجه به اهمیت درگیری تحصیلی و نقش آن در میزان     

-یادگیری و پیشرفت تحصیلی، بررسی متغیرهای ت ثیرگذار در آن می

ریزی و اقدامات مناسب آموزشی کمك کند. از سویی تواند به برنامه

وجبات لی می درگیری تحصیمعرفی و بسط ال وهای جدید در حیطه

گستري مرزهای دانش در این زمینه و موجب کاربرد عملی آن در 

ن به دنبال ای این پژوهششود. لذا آموزان میافزایش یادگیری دانش

نی بیتوان یك ال وی ساختاری برای پیشسؤال بود که آیا می

 -درگیری تحصیلی بر اساس توانایی شناختی و وضعیت اجتماعی 

ری اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع اقتصادی با میانجی 

 متوسطه طراحی نمود؟

 روش

همبست ی از نوع معادالت ساختاری بود.  -، توصیفیاین پژوهش

ساختاری بین متغیرهای درگیری  این پژوهش برای بررسی رابطه

 -تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، توانایی شناختی و وضعیت اجتماعی 

شهر رومش ان صورت گرفت. جامعه  آموزان دختراقتصادی دانش

آموزان دختر متوسطه دوم آماری این پژوهش شامل کلیه دانش

-14شهرستان رومشكان از توابع استان لرستان که در سال تحصیلی 

ق با ها مطابمشغول به تحصیل بودند، انجام گرفت که تعداد آن 11

جامعه  نفر بود. از بین 0811آمار ارائه شده توسط آموزي و پروري 

-گیری خوشهنفر بر اساس جدول مورگان به روي نمونه 304مذکور 

ند به چ ای انتخاب شدند، به این صورت که ابتدا شهرای چندمرحله

ناحیه تقسیم، سپس از بین نواحی چند مدرسه و نهایتاً از بین مدارس 

 مدرسه انتخاب شد. 3

                                                           
1. Reyes, Brackett, Rivers, White & Salovey 
2. Maria Fall & Roberts 
3. Berends 

 جهت رعایت مالحظات اخالقی در این پژوهش، به شرکت    

کنندگان پژوهش توضیو داده شد که آنان در پژوهشی که قصد دارد 

ساخت و بررسی یك مدل جدید را بر روی درگیری تحصیلی بررسی 

کنند و به آنان این اطمینان داده شد که اطالعات نماید، شرکت می

مرتبط با آنها محرمانه است. همچنین رضایت آنان برای شرکت در 

ی امسیر برای بررسی فرضیه های رابطهپژوهش جلب شد. از تحلیل 

های کلی برازي برای بررسی برازي مدل پیشنهادی و از شاخص

 افزار لیزرل انجام شد. ی نرمها به وسیلهاستفاده شد. تحلیل داده

 ابزار

سؤال  04(: این پرسشنامه شامل 2103درگیری تحصیلی ریو )

ای هت گزینهای خود را در طیف هفکنندگان پاسخاست که شرکت

لیكرت )بسیار مخالف، مخالف، تاحدودی مخالف، متوسط، 

کنند. این بندی میتاحدودی موافق، موافق، بسیار موافق( درجه

(، رفتاری 1تا 1پرسشنامه از چهار خرده مقیاس عاملی )سؤاالت 

 07( و عاطفی )سؤاالت 03تا  01(، شناختی )سؤاالت 7تا 0)سؤاالت 

ضریب آلفای کرونباخ برای درگیری  ( تشكیل شده است.04تا 

و برای سه خرده مقیاس درگیری شناختی، رفتاری و  44/1تحصیلی 

به دست آمده است )ثمره و  41/1و  81/1، 47/1ان یزشی به ترتیب 

خصوصیات ( 0310(. در ایران زرنگ )0317خضری مقدم، 

پرسشنامه را مطلوب گزاري کرد. آلفای کرونباخ این  روانسنجی این

 به دست آمد. 12/1 این پژوهشرسشنامه در پ

سؤال دارد و  31(: این پرسشنامه 0312توانایی شناختی نجاتی )

ای لیكرت )هرگز، به ندرت، بعضی اوقات، بیشتر درطیف پنج گزینه

اوقات، همیشه( مشخص شده است. این مقیاس ابعاد حافظه، توجه 

دار، ریزی، توجه پایگیری، برنامهانتخابی و کنترل مهاری، تصمیم

سنجد. آلفای پذیری شناختی را میشناخت اجتماعی و انعطاف

و همبست ی پیرسون دو نوبت آزمون در  837/1کرونباخ پرسشنامه 

آن مورد  خصوصیات روانسنجیمعنادار بوده است و  110/1سطو 

(. آلفای کرونباخ این پرسشنامه 0312ت یید قرار گرفته است )نجاتی، 

 به دست آمد. 83/1 وهشاین پژدر 

(: این مقیاس دارای 2117اشتیاق تحصیلی فردریكز و همكاران )

ها سه خرده مقیاس اشتیاق رفتار، اشتیاق گویه است که این گویه 01

4. Connel, Halpern-Felsher, Clifford, Crinchlow & Usinger 
5. Gottfried, Fleming & Gottfried 
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ی لیكرت اسنجد و در طیف پنج گزینهعاطفی و اشتیاق شناختی را می

ی ندب)هرگز، به ندرت، بعضی اوقات، بیشتر اوقات، همیشه( درجه

قابلیت ( ضریب 0317شده است. عباسی، اعیادی، شفیعی و پیرانی )

به دست آوردند. مقدار آلفای کرونباخ در  11/1این مقیاس را  اعتماد

( برای سه 0314پژوهش جوادی علمی، اسدزاده، دالور، درتاج )

 43/1و  10/1، 84/1خرده مقیاس رفتاری، عاطفی و شناختی به ترتیب 

 این پژوهشفای کرونباخ این پرسشنامه در گزاري شده است. آل

 به دست آمد. 11/1

مل اقتصادی که شا -پرسشنامه محقق ساخته وضعیت اجتماعی 

های درآمد خانواده، شغل پدر، شغل مادر، تحصیالت مادر، مؤلفه

 ها و وضعیت تغذیه بود.منطقه زندگی، متراژ خانه، تعداد اتاق

 هايافته

متغیرهای پژوهش به ترتیب درگیری میان ین و انحراف معیار 

(، اشتیاق 01/7±1/0(، توانایی شناختی )11/3 ±4/0تحصیلی )

( 32/7±8/0اجتماعی ) -( و وضعیت اقتصادی 11/7±8/0تحصیلی )

 بود.  
 

 متغیرهای پژوهش قابلیت اعتمادهم را و  درستی. 0جدول

 AVE CR آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش

 844/1 118/1 874/1 درگیری تحصیلی

 871/1 130/1 811/1 توانایی شناختی

 411/1 112/1 480/1 اشتیاق تحصیلی

 817/1 178/1 812/1 اجتماعی -وضعیت اقتصادی 
 

 

بوده و بنابراین  1/1آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش بزرگتر از 

، تمامی متغیرها مورد ت یید است. مقدار میان ین قابلیت اعتماداز نظر 

 درستیبود و  1/1( همواره بزرگتر از AVEواریانس استخراج شده )

بود  AVEمرکب نیز بزرگتر از  درستیهم را ت یید شد. مقدار 

 (.0)جدول
 

 . ماتریس همبست ی متغیرهای پژوهش2جدول

 متغیرها
درگیری 

 تحصیلی

اشتیاق 

 تحصیلی

توانایی 

 شناختی

وضعیت اقتصادی 

 اجتماعی -

    0 درگیری تحصیلی

   0 *471/1 اشتیاق تحصیلی

  0 *138/1 *411/1 توانایی شناختی

-وضعیت اقتصادی 

 اجتماعی
110/1* 448/1* 113/1* 0 

 

* P< 110/1  

در این پژوهش برای ارزیابی نرمال بودن از آزمون کولموگروف 

اسمیرنف برای متغیرها استفاده شد که در تمامی متغیرها مقدار  -

بدست آمد. نتایج شاخص های توصیفی  11/1معناداری بزرگتر از 

گزاري شده است. بررسی همبست ی بین  2متغیرها در جدول 

اری دمتغیرهای پژوهش نشان داد که تمامی متغیرهای به صورت معنی

 (.2با هم رابطه مثبت دارند )جدول>P  110/1در سطو 
دهد که توانایی نشان می tنتایج بارهای عاملی و مقدار آزمون 

یاق اجتماعی بر درگیری تحصیلی و اشت -اختی، وضعیت اقتصادی شن

تحصیلی اثر مستقیم دارند. اشتیاق تحصیلی نیز بر درگیری تحصیلی 

 -اثر مستقیم دارد. همچنین توانایی شناختی و وضعیت اقتصادی 

اجتماعی به واسطه اشتیاق تحصیلی بر درگیری تحصیلی اثر 

 (.3غیرمستقیم دارند )جدول

 CFAو   TLIدهد که مقادیر دو شاخص نشان می 7جدول نتایج 

است که بیان ر قابل قبول بودن برازي مدل اندازه  1/1بزرگتر از 

است که خبر از  18/1نیز کمتر از مقدار   RMSEAگیری است.

ها است. با توجه به مطالب گفته شده برازي خوب ال و توسط داده

 برازي خوبی برخوردار است.توان گفت که مدل اندازه گیری از می
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 خالصه برآورد ضرایب اثرات در مدل. 3جدول

 سطو معناداری tمقدار  بار عاملی اثرات متغیرها

 *>11/1P 17/2 48/1 درگیری تحصیلی توانایی شناختی

 *>P 11/1 20/2 42/1 درگیری تحصیلی اجتماعی -وضعیت اقتصادی 

 *>P 11/1 07/2 11/1 اشتیاق تحصیلی توانایی شناختی

 *>P 11/1 10/2 80/1 اشتیاق تحصیلی اجتماعی -وضعیت اقتصادی 

 *>P 11/1 00/2 47/1 درگیری تحصیلی اشتیاق تحصیلی

 *>P 11/1 10/2 13/1 درگیری تحصیلی توانایی شناختی )به واسطه اشتیاق تحصیلی(

 *>P 11/1 13/2 11/1 درگیری تحصیلی ی()به واسطه اشتیاق تحصیل اجتماعی -وضعیت اقتصادی 
 

 

 نتایج تحلیل عاملی ت ییدی متغیر درگیری تحصیلی .7جدول

 برازي قابل قبول ال و ساختاری اختصار هابندی شاخصگروه

 های برازي مطلقشاخص
X2 
GFI 

AGFI 

14/1 

103/1 

822/1 

 1/1بیشتر از 

 0نزدیك به 

 0نزدیك به 

 های برازي تطبیقیشاخص
TLI 
NFI 
CFI 
IFI 

131/1 

121/1 

100/1 

137/1 

 11/1از بیشتر 

 11/1بیشتر از 

 11/1بیشتر از 

 11/1بیشتر از 

 های برازي مقتصدشاخص
PNFI 

RMSEA 
X2/df 

142/1 

173/1 

2/132 

 1/1بیشتر از 

 8/1کمتر از 

 1تا  0بین 
 

 

 گيریبحث و نتيجه

ضرایب اثرات مستقیم توانایی شناختی بر درگیری تحصیلی 

 فیاقدامی و یوس بود. نتایج این مطالعه تا حدودی با پژوهشدار معنی

( همسویی داشت. در تبیین این موضوع باید اشاره کرد که از 0314)

توان اطالعات تازه را با اطالعات قبلی های شناختی میطریق توانایی

سازی نمود و در نتیجه از ترکیب کرد و در حافظه درازمدت ذخیره

ده در یادگیری استفاده بهتری کرد. از سویی اطالعات اندوخته ش

خود نظم های آموزان دارای توانایی شناختی از استراتژیدانش

، مشارکت در یادگیری، فرآیند تحلیل و بررسی عمیق راهبردها جویی

-و تمایل برای به چالش کشیدن موقعیت یادگیری بیشتر استفاده می

-یران میبیشتر در فراگکنند و همین امر نیز موجب درگیری تحصیلی 

ی داشته تواند نتایج متفاوتشود. البته سطوح پردازي شناختی نیز می

( اشاره می کنند راهبردهای 0317طور که ملتفت و رنجیر )باشد همان

شناختی سطحی در مقایسه با راهبردهای شناختی عمیق، به پیشرفت و 

 شود.تری منجر میدرگیری تحصیلی پایین

یری اقتصادی بر درگ -ستقیم وضعیت اجتماعی ضرایب اثرات م

(، 0111نتایج این پژوهش با مطالعات برندز ) .دار بودتحصیلی معنی

(، صمدپور 0118) همكاران گاتفرید و(، 2102) ماریا فال و رابرت

 ( همسویی نداشت.0111( همخوانی داشت و با مطالعه کانل )0381)

صادی در شرایط بهتری اقت -آموزانی که از لحاظ اجتماعی دانش

قرار دارند  به دلیل دسترسی به امكانات بهداشتی و آموزشی از نظر 

روانی و مادی مشكالت کمتری داشته و بیشترین توجه و تمرکز خود 

کنند و مشغولیت کمتری نسبت به موضوعات را صرف تحصیل می

ای و رفع نیازهای اولیه زندگی دارند و از نظر تحصیلی رشد حاشیه

یشتری خواهند داشت و در نتیجه درگیری تحصیلی بیشتری با ب

موضوعات درسی خواهند داشت. از سویی ممكن است والدین 

در  های مثبتیاقتصادی باال ممكن است ن ري -طبقات اجتماعی 

خصوص یادگیری و آموزي در فرزندانشان ایجاد کنند و این زمینه 

های دهخانوا همچنین را برای درگیری تحصیلی بیشتر فراهم سازد.

اجتماعی باال برای پیشرفت فرزندان خود  -دارای جای اه اقتصادی 

اهمیت زیادی قائل هستند. آنان اغلب با مدرسه و معلم و وضعیت 

تحصیلی فرزندان خود در ارتباط بوده و مدام میزان درگیری تحصیلی 

 کنند.فرزندان خود را ترغیب می
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-ی معنیشناختی بر اشتیاق تحصیلضرایب اثرات مستقیم توانایی 

 اقدامی و یوسفی نتایج این مطالعه تا حدودی با پژوهش .دار بود

( همسویی داشت. فراگیرانی که توانایی شناختی باالتری دارند 0314)

پذیری بیشتر در حل مسئله، ارجحیت از خصوصیاتی همچون انعطاف

ر از تکار سخت، مقابله مثبت در برابر شكست و استفاده بیش

باشند که این امر متقابالً موجب راهبردهای فراشناخت برخوردار می

ق تحصیلی شود و اشتیاتمایل بیشتر در مقوله یادگیری و تحصیلی می

 وافری را در فراگیران در پی خواهد داشت.

هایی مثل های شناختی باعث ایجاد مهارتراهبردها و توانایی

بندی معنایی مطالب، بسط و بندی و گروهتمرین و تكرار، طبقه

شود و همچنین فرآیند یادسپاری و گستري معنایی مطالب می

یادآوری را تسهیل نموده و سطو بران یخت ی را باال برده و میزان 

 اشتیاق و ان یزي تحصیلی فراگیران را افزایش می دهد.

یاق اقتصادی بر اشت -ضرایب اثرات مستقیم وضعیت اجتماعی 

-نتایج این پژوهش تا حدودی با مطالعات شیخ .ر بودداتحصیلی معنی

(، مومنی 0314(، نكاوند و همكاران )0314پور )االسالمی و کریمیان

( 2102) ریس و همكاران( و 2101) گونژ و کازو( 0311و همكاران )

 همخوانی داشت.

های ( معتقد هستند در خانواده0118) 0اکلس، وی فیلد و شیفل

ارند که هایی وجود داقتصادی باال فعالیت -اجتماعی متعلق به جای اه 

ر، کند، به عالوه در این خانواده، کامپیوتتفكر کودکان را تحریك می

-های کمك آموزشی و غیرآموزشی، پازل و...  به چشم میکتاب

شان سرمایه گذاری کرده خورد و والدین برای رشد شناختی فرزندان

جب کنند. لذا این امر موی صرف میو برای یادگیری آنها وقت بیشتر

 شود.آموزان میاشتیاق تحصیلی بیشتری در بین دانش

اقتصادی باال، والدین  -های با وضعیت اجتماعی در خانواده

عالوه بر تشویق فرزندان به درس خواندن و مدرسه رفتن مشارکت 

فعالتری در ترغیب فرزندان خود به یادگیری دارند از جمله درباره 

 کنند در مورد اهمیتید تحصیل و باسواد شدن، زیاد صحبت میفوا

کنند و در آموزند با فرزندانشان گفت و میچه در مدرسه میآن

خصوص نتایج بلندمدت تحصیل که ممكن است در آینده برای 

واده های کنند. اما خانفرزندانشان در پی داشته باشد با آنان صحبت می

ماعی پایین، والدین به مدرسه به عنوان اجت -دارای جای اه اقتصادی 

                                                           
1. Eccles, Wigfild & Schiefele 

ن رند و اهمیت کمتری به اینكه یك مؤسسه غیرقابل درك می

فرزندانشان عملكرد تحصیلی خوب داشته باشند نشان می دهند، لذا 

 میزان اشتیاق و ان یزه فرزندان آنان به تحصیل کمتر می باشد.

 یضرایب اثرات مستقیم  اشتیاق تحصیلی بر درگیری تحصیل

( 0311اسالمی و همكاران ) دار بود. نتایج این مطالعه با پژوهشمعنی

-همسویی داشت. اشتیاق تحصیلی موجب مشارکت مؤثر در فعالیت

طه بیشتر با فرهنگ مدرسه و راب سازي یافت یهای کالس و مدرسه، 

شود و این امر باعث می آموزان میمناسب با معلمان و سایر دانش

با موضوعات تحصیلی و تكالیف مدرسه درگیری شود که فراگیران 

 بیشتری پیدا کنند و به تبع آن درگیری تحصیلی در آنان افزایش یابد.

آموزانی که از راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری دانش

استفاده می کنند پایداری بیشتری در تكالیف و یادگیری نشان می 

شتر نان را به سمت موفقیت بیدهند و این تداوم و استمرار در تكالیف آ

دهد و احساس موفقیت بیشتر، اشتیاق و ان یزه مضاعفی در سوق می

 آورد.آنان به وجود می

اشتیاق  یضرایب اثرات غیرمستقیم توانایی شناختی به واسطه

های اییاستفاده از توان. دار بودتحصیلی بر درگیری تحصیلی معنی

داری، خالصه نویسی، حل مسئله برشناختی مثل مرور ذهنی، یادداشت

و... باعث افزایش توانمندی و قدرت یادگیری بیشتر فراگیران و 

همچنین موجب کاربست بهتر مطالب شده و در نتیجه ان یزي و 

-تراتژیشود، لذا اسآموزان ایجاد میاشتیاق بیشتر به تحصیل در دانش

ی وهجلهای شناختی از طریق تمایل و اشتیاق به یادگیری نمود و 

 یابند. بیشتری در درگیری تحصیلی می

 م جوییخود نظ عنوان یك استراتژی تواند بهتوانایی شناختی می

زمینه را جهت مشارکت بیشتر در یادگیری، فرآیند تحلیل و بررسی 

عمیق راهبردها و تمایل برای به چالش کشیدن موقعیت یادگیری برای 

-عات آموزشی جذاب و چالشفراگیران فراهم سازد و قاعدتاً موضو

ان یز، شوق و تمایل بیشتری در یادگیرندگان ایجاد کرده و آنان را به 

 چالش و درگیری تحصیلی بیشتر سوق می دهد.

ه اقتصادی ب -ضرایب اثرات غیرمستقیم وضعیت اجتماعی   

. استفاده از دار بوداشتیاق تحصیلی بر درگیری تحصیلی معنی واسطه

شود تا فراگیران از کمك آموزشی موجب می امكانات و وسائل

های مختلفی برای یادگیری استفاده کنند و در نتیجه تمایل روي
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بیشتری در راه کسب اطالعات از خود نشان دهند، بنابراین اشتیاق و 

 ود.شتمایل بیشتر نیز باعث درگیری تحصیلی بیشتر می

سیر میابی در این پژوهش از بررسی ماتریس همبست ی و مدل

در  زا و میانیبرای تعیین روابط احتمالی علی میان متغیرهای برون

تبیین درگیری تحصیلی استفاده شد. درگیری تحصیلی مثل دی ر 

های روانشناختی ماهیتی پیچیده و چندبعدی دارد، نه تنها از پدیده

ای برخوردار است بلكه عوامل زیادی بر روی آن ت ثیر ابعاد پیچیده

 گذارد.می

هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ کاربردی حائز  این پژوهش

نظری، شناسایی متغیرهای ت ثیرگذار بر  اهمیت است. در زمینه

ازه ی این ستواند به گستري دانش دربارهدرگیری تحصیلی می

کمك کند. از نظر کاربردی نیز با توجه به رابطه بین متغیرها و نقش 

ی های آموزشی شرایطاست در محیطآنها در درگیری تحصیلی، بهتر 

 فراهم شود تا به متغیرهای ت ثیرگذار بیشتر توجه شود.

 های طولی در رابطه با درگیریشود که پژوهشنهایتاً پیشنهاد می

تحصیلی انجام شود تا بهتر بتوان به بررسی روابط علت و معلولی بین 

ه تی بشود در پژوهش های آمتغیرها پرداخت. همچنین پیشنهاد می

بررسی پیامدهای درگیری تحصیلی مثل پیشرفت تحصیلی، سالمت 

روانی و... پرداخته شود تا در پرتو نتایج حاصله بتوان به بهبود هرچه 

 تر آموزي کمك کرد.بهتر و مناسب

توان به این موارد اشاره کرد، های این پژوهش میاز محدودیت

 بعد وضعیت اجتماعیکه در مدل ساختاری مذکور به سه از جمله این

اقتصادی، توانایی شناختی و اشتیاق تحصیلی پرداخته شده و به دی ر  -

ابعاد توجه نشده است. این ال و صرفاً در بین دانش آموزان دختر 

ذیری پمتوسطه دوم شهر رومش ان صورت گرفته است و از نظر تعمیم

یق باید جانب احتیاط را رعایت کرد و اطالعات مورد نیاز از طر

 خودگزارشی به دست آمده است.
 

 منابع
(. 0310ان یز )پور، داود؛ پورجبلی، ربابه.، رمضانی ممقانی، روحابراهیم

اقتصادی با سالمت اجتماعی  -بررسی رابطه عوامل اجتماعی 

مطالعات دبیران مقطع راهنمایی و متوسطه شهرستان آذرشهر. 
 .14-74(، 07) 7، شناسیجامعه

(. رابطه بین نیازهای اساسی 0314اقدامی، زهرا؛ یوسفی.، فریده )

روانشناختی و درگیری تحصیلی با واسطه خودکارآمدی. 

 .34-42(، 21) 01، مطالعات روانشناسی تربیتی

. رابطه راهبردهای شناختی و (0311پرویز، کوري؛ شریفی، مسعود )

آموزان شهری و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش

-1(، 1) 7، فصلنامه راهبردهای آموزيروستایی مقطع متوسطه. 

0. 

(. رابطه بین اهداف پیشرفت 0317ثمره، سولماز؛ خضری مقدم، نوشیروان )

و خودکارآمدی تحصیلی: نقش میانجی درگیری تحصیلی. 

 .21-03(، 0) 1، راهبردهای آموزي در علوم پزشكی

(. 0314حسن؛ دالور، علی؛ درتاج، فریبرز ) جوادی علمی، لیال؛ اسدزاده، 

مدل علی اشتیاق تحصیلی بر اساس خودکارآمدی و کمك طلبی 

، اریمجله تحقیقات علوم رفتگری سرزندگی تحصیلی. با میانجی

01(2 ،)012-014. 

های یادگیری و درگیری ی سبكرابطه(. 0310زرنگ، رمضانعلی )
. مشهد دانش اه فردوسیتحصیلی با عملكرد تحصیلی دانشجویان 

نامه کارشناسی ارشد، دانشكده روانشناسی، دانش اه فردوسی پایان

 مشهد.

بینی اشتیاق تحصیلی (. پیش0314پور، غفار )االسالمی، علی؛ کریمیانشیخ

اجتماعی  -آموزان بر اساس حمایت تحصیلی و جو روانی دانش

 .11-000(، 01) 1، راهبردهای شناختی در یادگیریکالس. 

اده اجتماعی خانو -بررسی ت ثیر وضعیت اقتصادی (. 0381صمدپور، نغمه )
شد رشته نامه کارشناسی ار. پایانبر پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها

مدیریت آموزشی، دانشكده علوم تربیتی، دانش اه آزاد اسالمی 

 واحد رودهن.

(. نقش 0317عباسی، مسلم؛ اعیادی، نادر؛ شفیعی، هادی؛ پیرانی، ذبیو )

شتیاق بینی ابهزیستی اجتماعی و سرزندگی تحصیلی در پیش

راهبردهای آموزي در علوم تحصیلی دانشجویان پرستاری. 
 .17-71(، 0) 1، پزشكی

(. بررسی رابطه بین سرسختی روانشناختی با 0317عقیلی، سیدمجتبی )

مجله علوم ان یزي پیشرفت و کیفیت زندگی دانش اه. 
 .17-71(، 13) 07، روانشناختی

بینی اهمالكاری تحصیلی بر اساس (. پیش0317ملتفت، قوام؛ رنجبر، زهره )

گری راهبردهای خودگردانی. های شخصیت و با واسطهویژگی

 .47-11(، 13) 07، مجله علوم روانشناختی

مومنی، خدامراد؛ عباسی، مسلم؛ پیرانی، ذبیو؛ ب یان کوله مرز، محمدجواد 

بینی پذیری و جو عاطفی خانواده در پیش(. نقش هیجان0311)

 1 ،راهبردهای شناختی در یادگیریآموزان. اشتیاق تحصیلی دانش

(8 ،)011-082. 



  0318( اردیبهشت، بهار) 47، شماره08دوره                                                                                                           وانشناختی                    مجله علوم ر  
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های شناختی: طراحی و بررسی (. پرسشنامه توانایی0312نجاتی، وحید )

(، 2) 01، های علوم شناختیفصلنامه تازهسنجی. خصوصیات روان

00-01. 

(. اشتیاق 0314فری، پریوي؛ آراسته. حمیدرضا )نكاوند، مهراندخت؛ جع

تحصیلی دانشجویان علوم پزشكی و نقش محیط یاددهی و 

 28، مجله علوم پزشكی دانش اه آزاد اسالمییادگیری در آن. 
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