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 چكيده

 آموزان، درگیری تحصیلی است. ارتباط درگیری تحصیلی با متغیرهای مختلفی مورد بررسیهای اساسی در پیشرفت تحصیلی دانشیکی از سازهزمينه: 

 یلیتحص یریدرگ بینیدر پیش یاقتصاد -ی اجتماع تیو وضع یشناخت ییتواناژوهشی در بررسی نقش قرار گرفته است. مرور پژوهشی نشان از شکاف پ

 در دانش یلیتحص یریدرگ بینیدر پیش یاقتصاد -ی اجتماع تیو وضع یشناخت ییتوانا نقش تعیین پژوهش حاضر با هدف هدف: دارد. آموزاندانش

ی آماری پژوهش، شامل تمامی همبستگی بود. جامعه -روي پژوهش توصیفی  روش:انجام شد.  72-79آموزان دختر متوسطه شهرستان رومشکان در سال 

نفر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده  309ای تعداد ای چندمرحلهگیری خوشهآموزان دختر متوسطه دوم شهرستان رومشکان بود که با روي نمونهدانش

اقتصادی و اطالعات  -( و پرسشنامه محقو ساخته وضعیت اجتماعی 0372سشنامه توانایی شناختی نجاتی )(، پر2103پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو )

ادی با درگیری تحصیلی اقتص -دار بین توانایی شناختی و وضعیت اجتماعی ضریب همبستگی نشان از ارتباط مثبت و معنی ها:يافتهشناختی بود. جمعیت

 632/1با  ابربر اقتصادی -وضعیت اجتماعی و  220/1برابر با  توانایی شناختی ویاز طر درگیری تحصیلی ینبیشیپ یچندگانه برا ونیرگرس بیضردارد و 

دانش آموزان( از  یلیتحص درگیریوابسته ) ریدر متغ راتییدرصد از تغ 67نشان داد که در حدود چندگانه  ونیرگرس جینتا تیدر نها(. P≤112/1)بود 

شناختی و وضعیت اجتماعی  توانایی شیبا افزا گيری:نتيجه. است نیی( قابل تعاقتصادی -وضعیت اجتماعی و  توانایی شناختی) نیب شیپ یرهایمتغ ویطر

 -درگیری تحصیلی، توانایی شناختی، وضعیت اجتماعی  واژه كليدها: .کندیم دایپ شیآموزان افزادانش درگیری تحصیلی یادیبا احتمال ز اقتصادی -

 آموزانشاقتصادی، د

Background: One of the key constructs in students' academic achievement is academic engagement. The 

relationship between academic engagement with various variables has been studied. Research review reveals a 

research gap in the role of cognitive ability and socioeconomic status in predicting students' academic 

engagement. Aims: The purpose of this study was to determine the role of cognitive ability and socioeconomic 

status on academic engagement in high school female students in Romashkan in 2017-2018. Method: The 

research method was descriptive-correlation. The statistical population of the study consisted of all high school 

second grade female students in Romashkan who were selected by multistage cluster sampling method. The 

instruments used were Rio Academic Engagement Questionnaire (2013), Neural Cognitive Ability 

Questionnaire (2013) and a researcher-made questionnaire of socioeconomic status and demographic 

information. Results: Correlation coefficient showed a significant positive correlation between cognitive 

ability and socioeconomic status with academic engagement and standard regression coefficient (beta) 

predicting academic engagement through cognitive ability equal to 0/412 and socioeconomic status equal to. 

Was 0/375 (P≥0/005). Finally, the regression results showed that about 40% of the changes in the dependent 

variable (students' academic engagement) can be determined through predictive variables (cognitive ability and 

socioeconomic status). Conclusions: With increasing cognitive ability and socioeconomic status, students' 

academic engagement is likely to increase. Key words: Academic engagement, Cognitive ability, 

Socioeconomic status, Students 
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 مقدمه

علمی و درنتیجه  تخصص ،شوندیم ترشرفتهیپهرچه جوامع 

متولیان  نیاز مهمتری کی کند.پیشرفت علمی اهمیت بیشتری پیدا می

همواره در  هستند کهی آموزشی نهادها این مسئله در تمامی جوامع،

که در پیشبرد این فرآیند اثر گذارند و در حقیقت  روندیمپی عواملی 

ل بسیار عوام نیا .کنندیمپیشرفت تحصیلی نسل جدید را تضمین 

از آنها که اخیراً در این رابطه توجه  اما یکی متعدد و متنوع هستند،

 است. 0درگیری تحصیلی پژوهشگران را به خود جلب نموده،

آموزان را هرچه بیشتر نشان داده است که اگر بتوان دانش پژوهش

توان به یم رشتیب درگیر مسائل تحصیلی و تکالیف یادگیری کرد،

( 2113ن امید داشت از نظر لینن برینك وپنترین )موفقیت علمی آنا

م گذاری روانشناختی و تالي مستقیی تحصیلی نوعی سرمایهریدرگ

ه توانش و هنرهایی است ک و تسلط بر دانش، دنیفهم برای یادگیری،

 به .ردیگیمی تحصیلی برای ارتقای آنها صورت هاتیفعالدر واقع 

ی است ی تحصیلی کیفیت تالشآنان معتقدند که درگیر دیگر عبارت

کنند تا یی هدفمند آموزشی میهاتیفعالآموزان صرف که دانش

ستگاری حجازی و ر) ابنددست ی ترمطلوبصورت مستقیم به نتایج به

متغیر مشتمل بر کلیه فرآیندهای است که فرد  نیا (.0388 ی،جهرم و

 .شودیمها مشغول انجام دادن یك تکلیف با آن

و  3ی عاطفیریدرگ ،2لی دربرگیرنده ابعاد رفتاریی تحصیریدرگ

(. درگیری 2102است )فردریك و مك کلوسی،  6درگیری شناختی

هت ج آموزانشناختی شامل انواع فرآیندهای پردازي است که دانش

اختی ی شناز راهبردها و متشکلدهند یادگیری مورد استفاده قرار می

وهش هردو راهبرد مدنظر ی فراشناختی است که در این پژو راهبردها

ی شناختی اقداماتی است که به کمك آنها اطالعات راهبردها است.

 شدهختهآمو شیاز پ با اطالعاتکردن  بیو ترکتازه برای پیوند دادن 

 3 و شامل شوندیم آمادهدر حافظه دراز مدت  آنهای سازرهیو ذخ

 یراهبردها ی است.دهو سازمان گستري ای بسط کلی مرور، دسته

بر  نهاآ لهیوسفرد بهی که از راهبردهااست  عبارت زینفراشناختی 

 دهدیمو به آنها جهت  کندیمراهبردهای شناختی اعمال کنترل 

 (.2107)ژانك و همکاران، 

ی حت ها،درگیرشدن در تکالیف و فعالیت در هنگام آموزاندانش

 ،دهندیمی و تالي از خود نشان داریپا یی درونی،هاپادايدر غیاب 

                                                           
1. Academic Engagement 
2. Behavioral 

بردار فقط به تکالیف توجه آموزان مطیع و فرماندانش که درحالی

 در نوسان است و ممکن است کم شود. کنند و سطح این توجهمی

و  نیوالد ،معلم ید یت ی پاداي با ارزي )نمره خوب،وعدهی مثال برا

اطرافیان ورود به دانشگاه فرصتی برای بازی در یك تیم ورزشی و 

 به اما است موجب صرف انرژی بسیار زیادی شود، ( ممکنغیره

یی هاپاداي نیچن رایز شوند،آموزان منجر نمیدرگیر شدن دانش

توجه و صرف انرژی ضروری برای انجام فقط وسیله برای جلب

 جهتو یی بیرونی،هاپادايحذف شدن  محضبه اما تکالیف است،

 ،کندینمرف رود و فرد هین انرژی صیا از بین می ابدییمکاهش 

وجه ت درواقع ی برای او ندارند،اجاذبههین ارزي و  فیتکال خود رایز

ز ا فقط آنها تعهد اما ،شودیمتوسط پاداي بیرونی ایجاد و جلب 

جانعلی زاده، ) شودهایی شخصی ایجاد میطریو معناها و ارزي

 (.0371فر و سپهر، خوي

یا  ورت مستقیمصبه که گرید ت ثیرگذار و مؤثر مهم، از عوامل

یی وانات باواسطه با درگیری تحصیلی رابطه دارد توانایی شناختی است.

شناختی، توانایی روانی است که با روند رشد فیزیکی همراه است و 

گر دیعبارتدهد اطالعات مختلف را پردازي کنیم بهبه ما اجازه می

 دهیسازمان ،سپردن به خاطر کردن، صحبت توانایی تفکر و استدالل،

دوران  در طولاست که  آنو فهمیدن بخشی از  درک کردن،

یند یی شناختی عبارت است از فرآتوانا .کندیمکودکی پروري پیدا 

 ،ی و کاربست اطالعاتنگهدار ،پردازي عصبی درگیر در اکتساب،

 ،توجه ی،زیر)برنامه هاییتوانایی شناختی گستره وسیعی از توانا

ی ریپذانعطافتکالیف و  زمانهم انجام مسئله، حل ی پاسخ،بازدار

یی بسیاری، هاپژوهشراستا  در این ،ردیگیبرم در ( رایشناخت

. اندساندهری تحصیلی را به اثبات ریبر درگاثرگذاری توانایی شناختی 

یافت که درگیری تحصیلی بر این نتیجه دست  به (0370عابدینی )

ارای اثر آموزان دشیی شناختی بر پیشرفت تحصیلی دانتوانااساس 

مثبت و مستقیم است و فراگیرانی که از راهبردهای سطح باال 

یی که نهاآشناختی نسبت به  لحاظ از کنندیمفراشناختی استفاده 

 در دهند،قرار می استفاده موردرا  راهبردهایی سطح پایین شناختی

م یادآور شد که ه تکالیف تحصیلی بیشتر درگیرند وی انجام

شناختی و هم راهبردهای غیر شناختی در موفقیت  راهبردهای

نقل از کرامتی  به (،0771و دوگرت ) نیپنترتحصیلی ت ثیرگذار است 

3. Affective 
4. Cognitive 
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آموزانی که ازنظر شناختی در ( نشان دادند که دانش0372و وفوری )

از طریو  دندیکوشیمی عنی ،شدندیمتکالیف خود درگیر 

 د،کنن خود کمك دهی مطالب و تمرین کردن به یادگیریسازمان

از  یرهیبهر گبه  لیتماآموزان بود که بهتر از دانش عملکردشان

راهبردهای فراشناختی و پایداری در انجام  نیهمچن راهبردها نداشتند،

ی، سماو د.بینی کننده پیشرفت تحصیلی بودادن تکالیف بهترین پیش

 پیشرفت اندافتیدستاین نتیجه  به (0372ابراهیمی و جاودان )

 آمدی ارخودک ابعاد درگیری تحصیلی، لهیوسبهتواند تحصیلی می

 تحصیلی و انگیزي تحصیلی به شکل معناداری پیش بینی شود.

 نیب ی،و پیشرفت تحصیل نتایج نشان دادند بین خودکارآمدی نیهمچن

انگیزي درونی و پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار وجود 

 دارد.

 مؤثراقتصادی بر سالمت انسان  -قدیم وضعیت اجتماعی از

درجه اول  مردم جهان وضعیت سالمت در اکثر شده است درشناخته

 ساالنه سطح درامد یعنیاجتماعی؛  - درجه پیشرفت اقتصادی با

 شودن میتعیی و... سیاسی کشور نظام، مسکن، اشتغال، هیتغذ، آموزي

 از: اندکننده عبارتاین عوامل تعیین نیمهمتر

 ساالنه بهدرآمد  بیش از همه مقدار :اقتصادی تیعوضالف. 

نیست  یشکشده است.  وضع کلی اقتصادی پذیرفته عنوان عملکرد

ی عامل اقتصاد توسعهپیشرفت،  بسیاری از کشورهایی روبه که در

ت. کیفیت زندگی اس بهبود و افزایش طول عمر و عمده کاهش ابتال

، یزندگ استانداردکننده قدرت خرید، اقتصادی تعیین تیوضع

 افی درانحر رفتار الگوهای بیماری و و بعد خانوادهزندگی،  تیفیک

 و جستجو وضعیت اقتصادی عامل مهمی در نیهمچنجامعه هستند. 

 (.0370، )زرنگ استرسیدن مردم به خدمات بهداشتی 

سالمتی  سطح بر مؤثر یعمدهعامل  كی: آموزيسطح  ب.

 در یسوادیب نقشه. است( زنان آموزيسطح  بخصوص و) آموزي

 رباال بودن میزان مرگ میر د و یماریب، هیسوءتغذنقشه فقر،  جهان با

که  ددهننشان می مطالعات. دارد اریبس انطباقکودکان  شیرخواران و

 اتدسترس بودن امکانات بهداشتی  بدون توجه در آموزيسطح 

 مگیرچش نمونه كی مثالً. کندیمسالمتی جبران  بر را فقر اثر یحد

 0786هندوستان است در سال  در االواین موضوع ایالت کوچك ک

با  سهیمقا در) زنده تولد هزار در 27ایاالت میزان شیرخواران  در این

عامل عمده کم بودن این  كی. بود( بوده 016که  میزان سراسری هند

 در) درصد 9/22ایاالت باال بودن باسوادی زنان به میزان  نآ درمیزان 

 .است( درصد 8/26 هندسراسری  زانیم با سهیمقا

المتی س موجب ارتقاء سطح اشتغال به کارهایی مفید بودن باال ج.

رگ م بیماری و میزان بروز معمول طوربه بیکار افراد است زیرا در

 از به معنای دست دادن کار اشخاص از یاریبس نظر ازبیشتراست. 

 تواندمی یکاریبموقعیت اجتماعی است.  و ددر آمدادن  دست

 همکاران، )حجازی و شوداجتماعی  موجب ضایعات روانشناختی و

0388.) 

مرتبط  هم کشوربا نظام سیاسی  بهداشتنظام سیاسی کشور:  د.

فنی  لیدالبهداشتی،  یهایآورفن اجرامانع عمده  اوقات شتریباست. 

، مربوط به تخصیص منابع ماتیتصمنیست بلکه سیاسی است، 

 در هاآن میزان استفاده از و یآورفنوی انسانی انتخاب نیر استیس

سرانه صرف درآمد  خدمات بهداشتی جامعه است درصدی که از

شان ن دولت را یاسیس تعهد)کمی(  یچند نشانگر، شودیمبهداشت 

 بر درگیری تحصیلی دیگر که ایزمینهی هایژگیو ازجمله. دهدیم

ضعیت و ارتباط ی است.اجتماع -ت ثیرگذار است وضعیت اقتصادی 

اجتماعی خانواده با پیشرفت تحصیلی و درگیری تحصیلی  -اقتصادی 

تایج زمینه هرچند ن در این تحقیقات مختلفی بوده است. توجه مرکز

ی تگهمبس ازحکایت  رفتههمیرو افتهیانجامبسیاری از تحقیقات 

ا یلی دارند امتحص شرفتیپ بااجتماعی  -مثبت بین وضعیت اقتصادی 

 ارتباط این متغیر با درگیری تحصیلی ناهمسو بود خصوص در هاافتهی

 مطالعات مثالبرای  طلبدیمو لزوم تحقیقات بیشتری در این زمینه را 

 جز زین( 0372تجربی )اکبرپور زنگالنی، زارع، اکرامی و ملکی، 

 -ی است که در آن شاهد ارتباط معکوس وضعیت اقتصادی قاتیتحق

 آموزانی از دانشانمونهه با درگیری تحصیلی در اجتماعی خانواد

 یی هستیم.کایآمر -متوسطه افریقای  دوره پسر

باتوجه به مطالبی که گفته شد مس له اصلی این پژوهش این بود 

 یریبر درگ یاقتصاد -یاجتماع تیو وضع یشناخت ییتواناکه 

ای هچه ت ثیری دارد؟ برای این مس له، فرضیه آموزاندانش یلیتحص

 شود:زیر مطرح می

زان دختر آمودانش یلیتحص یریدرگ با یشناخت ییتوانا. بین 0

 رابطه وجود دارد.مقطع دوم متوسطه شهرستان رومشکان 

 یلیتحص یریدرگ با یاقتصاد -ی اجتماع تیوضع. بین 2

رابطه آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهرستان رومشکان دانش

 دارد. وجود
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 تیوضعبر مبنای توانایی شناختی و . درگیری تحصیلی 3

 بینی است.قابل پیش یاقتصاد -ی اجتماع

 روش

همبستگی بود. این پژوهش برای  -پژوهش حاضر، توصیفی 

بررسی رابطه بین متغیرهای درگیری تحصیلی، توانایی شناختی و 

آموزان دختر شهر رومشگان اقتصادی دانش -وضعیت اجتماعی 

آموزان ین پژوهش شامل کلیه دانشصورت گرفت. جامعه آماری ا

دختر متوسطه دوم شهرستان رومشکان از توابع استان لرستان که در 

مشغول به تحصیل بودند، انجام گرفت که تعداد  72-79سال تحصیلی 

نفر بود.  0811آنها مطابو با آمار ارائه شده توسط آموزي و پروري 

ر اساس فرمول نفر حجم نمونه ب 309از بین جامعه آماری مذکور 

در فرمول کوکران،  Nکوکران انتخاب شد. بدین ترتیب به جای 

نفر حجم  309خطا،  2/1( گذاشته شد و در سطح 0811تعداد جامعه )

 اینمونه برآورد شد. این تعداد نمونه به روي نمونه گیری خوشه

ای انتخاب شدند، به این صورت که ابتدا شهر به چند ناحیه چندمرحله

 3سپس از بین نواحی چند مدرسه و نهایتاً از بین مدارس تقسیم، 

 مدرسه انتخاب شد.

جهت رعایت مالحظات اخالقی در این پژوهش، به شرکت 

کنندگان پژوهش این اطمینان داده شد که اطالعات مرتبط با آنها 

محرمانه است. همچنین رضایت آنان برای شرکت در پژوهش جلب 

های مورد نیاز از آزمون ضریب داده شد. در نهایت بعد از گردآوری

همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه متغیرها و از ضریب 

 بینی استفاده شد. رگرسیون چندگانه برای پیش

 ابزار

سؤال  09(: این پرسشنامه شامل 2103درگیری تحصیلی ریو )

ی اهای خود را در طیف هفت گزینهکنندگان پاسخاست که شرکت

، مخالف، تاحدودی مخالف، متوسط، 0نمره  =ر مخالفلیکرت )بسیا

کنند. بندی می( درجه9نمره  =تاحدودی موافو، موافو، بسیار موافو

(، رفتاری 7 تا 2این پرسشنامه از چهار خرده مقیاس عاملی )سؤاالت 

 06( و عاطفی )سؤاالت 03تا  01(، شناختی )سؤاالت 6 تا 0)سؤاالت 

ب آلفای کرونباخ برای درگیری ( تشکیل شده است. ضری09تا 

و برای سه خرده مقیاس درگیری شناختی، رفتاری و  99/1تحصیلی 

به دست آمده است )ثمره و  97/1و  82/1، 96/1انگیزشی به ترتیب 

( درستی و قابلیت 0370(. در ایران زرنگ )0376خضری مقدم، 

 ناعتماد پرسشنامه مذکور را مطلوب گزاري کرد. قابلیت اعتماد ای

 به دست آمد. 72/1پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 

سؤال دارد و  31(: این پرسشنامه 0372توانایی شناختی نجاتی )

، به ندرت، بعضی 0نمره  =ای لیکرت )هرگز درطیف پنج گزینه

( مشخص شده است. این مقیاس 2نمره  =اوقات، بیشتر اوقات، همیشه

-رنامهگیری، بنترل مهاری، تصمیمابعاد حافظه، توجه انتخابی و ک

پذیری شناختی را ریزی، توجه پایدار، شناخت اجتماعی و انعطاف

و همبستگی پیرسون دو  836/1سنجد. آلفای کرونباخ پرسشنامه می

معنادار بوده است و درستی و قابلیت  110/1نوبت آزمون در سطح 

قابلیت اعتماد (. 0372اعتماد آن مورد ت یید قرار گرفته است )نجاتی، 

 به دست آمد. 83/1این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 

اقتصادی: این  -پرسشنامه محقو ساخته وضعیت اجتماعی 

پرسشنامه مطابو با نظر متخصصان روانشناسی توسط محققان ساخته 

های درآمد خانواده، شغل پدر، شغل مادر، شد که شامل مؤلفه

ت ها و وضعیدگی، متراژ خانه، تعداد اتاقتحصیالت مادر، منطقه زن

ها یك سؤال داشت که بعد از جواب تغذیه بود. هر کدام از مولفه

ای درجه 3الی  0های پژوهش، به صورت لیکرت دادن توسط نمونه

 گذاری شدند.نمره

عالوه برداربودن  یمورد افراد جامعه آمار در اسیمق نیا در .0

 شتریب ای ترمانند کم یو ضعف نسب تشد ،یفیصفت ک كی ادارنبودنی

 .کندیم یبررس زیصفت را ن بودن

 را هاداده میمنسوب به مقوالت امکان تنظ اعداد اسیمق نیا در .2

 .کندیفراهم م بیوترت هاتیاولو نییتع با

ساس ا بر یبندرده و معادل بودن صفت ها ریوغ زیتما اصل بر .3

. درستی این (0379حجازی، ، بازرگان و )سرمد است بیترت تیاولو

پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان تایید شد، بدین ترتیب پرسشنامه 

پژوهش به همراه اهداف پژوهش در اختیار متخصصان قرار گرفت و 

از آنها در مورد درستی پرسشنامه نظرسنجی شد، نتیجه ضریب توافو 

است و قابلیت  80/1بین متخصصان نشان داد که ضریب درستی، 

 بدست آمد. 82/1، کرونباخ آلفای تماد آن با استفاده ازاع

 هايافته

میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به ترتیب درگیری 

( و 21/026±91/7شناختی )(، توانایی22/23±32/8) تحصیلی

 0( بود. در جدول 08/07±23/6اقتصادی ) -وضعیت اجتماعی 

 ده شده است.ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش آور
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. ماتریس همبستگی درگیری تحصیلی با توانایی شناختی و وضعیت 0جدول

 اجتماعی -اقتصادی 

 داریسطح معنی میزان همبستگی متغیر

 110/1 972/1 توانایی شناختی

 118/1 270/1 اجتماعی -وضعیت اقتصادی 
 

 

نشان دهنده ارتباط مثبت و مستقیم بین متغیرهای  0نتایج جدول 

موزان آاقتصادی در بین دانش -انایی شناختی و وضعیت اجتماعی تو

شود توانایی شناختی با همبستگی مالحظه میدارد؛ همانطور که 

با میزان درگیری  270/1اقتصادی با  -و وضعیت اجتماعی  972/1

 (.P≤112/1داری دارند )تحصیلی همبستگی معنی

گرسیون آماری ر ويبینی میزان درگیری تحصیلی از ربه منظور پیش

چندگانه استفاده شد. قبل از بررسی نتایج رگرسیون باید برخی از 

 پیش فرض های آماری رگرسیون برقرار باشند. 

به منظور بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع خطاها از نمودار 

 پراکندگی استفاده شد.

 
 . نمودار پراکندگی نمرات خطا0نمودار

 است که توزیع پراکندگی باقیماندهمشخص  0با توجه به نمودار 

 ها یا خطا به صورت نرمال پراکنده شده است.

ها از آزمون دوربین برای بررسی مفروضه استقالل باقیمانده

است  29/0واتسون استفاده شد. اندازه آزمون دوربین واتسون برابر با 

که این مقدار از آزمون دوربین واتسون از نظر آماری به معنای 

 ها است.ی شرط استقالل باقیماندهبرقرار

خطی بودن چندگانه به این معنا هست که نباید عدم هم مفروضه

همبستگی بین متغیرهای پیش بین بسیار زیاد باشد. برای بررسی این 

استفاده شد که نتیجه این تحلیل  VIFمفروضه از شاخص تحمل و 

 فرض است. حاکی از برقراری این پیش

های آماری الزم برای تحلیل ی پیش فرضبا توجه به برقرار

 شود.یمرگرسیون در ادامه به تحلیل نتایج اصلی رگرسیون پرداخته 

ضریب همبستگی چندمتغیره و ضریب تعیین  2در جدول 

گزاري شده است. با توجه به این نتیجه مشخص است که اندازه 

ا بضریب همبستگی چند متغیره بین متغیرهای پیش بین و مالک برابر 

است که این اندازه ضریب همبستگی منجر به ضریب تعیین  922/1

است. این  673/1تعدیل یافته برابر با  نشود که ضریب تعیییم 292/1

درصد از تغییرات در متغیر  67نتیجه دال بر این است که در حدود 

ین بآموزان( از طریو متغیرهای پیشوابسته )درگیری تحصیلی دانش

ن است. قابل تعیی اقتصادی( -ی و وضعیت اجتماعی )توانایی شناخت

 آورده شده است. 2نتایج رگرسیون چندگانه در جدول 

 ناختیتوانایی ش ریاست که هر دو متغ نیا یایجدول گو هاییافته

یری درگ یبرا یداریمعن نیبشیپ اقصتادی -وضعیت اجتماعی و 

 بی)با ضر تیختوانایی شنا ریمتغ ینیبشیهستند. اما قدرت پ تحصیلی

 -ماعی وضعیت اجت یکنندگ ینیبشیاز قدرت پ شتری( ب220/1 یبتا

 است.اقتصادی 

 

 بین و مالک. ضریب همبستگی چند متغیر و تعیین بین متغیر پیش2جدول

 واتسون - دوربین خطای انحراف معیار تعدیل یافته Rمجذور  Rمجذور  R مدل

0 922/1 292/1 673/1 26/0 89/0 

 

 

 اقتصادی - بینی درگیری تحصیلی بر مبنای توانایی شناختی و وضعیت اجتماعی. رگرسیون پیش3لجدو

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t Sig 
B بتا خطای معیار 

 110/1 260/8 - 202/1 922/2 ثابت

 110/1 623/2 220/1 109/1 193/1 توانایی شناختی

 110/1 920/2 632/1 106/1 122/1 اقتصادی - وضعیت اجتماعی
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 گيریبحث و نتيجه

این پژوهش با هدف تعیین نقش توانایی شناختی و وضعیت 

موزان آبینی درگیری تحصیلی دانشاجتماعی در پیش -اقتصادی 

انجام شد. در نتیجه اول که به بررسی ارتباط توانایی شناختی با 

وسطه شهرستان آموزان دختر مقطع متدرگیری تحصیلی دانش

رومشکان پرداخته نتایج حاکی از آن بود که همبستگی توانایی 

ی دار بود و با استفاده از توانایشناختی با درگیری تحصیلی معنی

این مطالعه  بینی کرد. نتایجتوان درگیری تحصیلی را پیششناختی می

 ( همسویی داشت.0379) اقدامی و یوسفی تا حدودی با پژوهش

ای هاین موضوع باید اشاره کرد که از طریو تواناییدر تبیین 

توان اطالعات تازه را با اطالعات قبلی ترکیب کرد و در شناختی می

سازی نمود و در نتیجه از اطالعات اندوخته حافظه درازمدت ذخیره

ای آموزان دارشده در یادگیری استفاده بهتری کرد. از سویی دانش

، های خودتنظیمی، مشارکت در یادگیریتوانایی شناختی از استراتژی

فرآیند تحلیل و بررسی عمیو راهبردها و تمایل برای به چالش کشیدن 

 کنند و همین امر نیز موجبموقعیت یادگیری بیشتر استفاده می

 شود.درگیری تحصیلی بیشتر در فراگیران می

ان را شود تا افراد تکالیفشتوانایی شناختی بیشتر، موجب می 

ریزی مناسبی برای اجرای آن تدارک ببینند، و کرده، برنامه تعریف

آن  ی بیشتری برای اجرایشود تا آنان انگیزههمین فرآیند باعث می

داشته باشند و احساس کارآمدی بیشتری را تجربه کرده و به تبع آن 

 میزان درگیری تحصیلیشان در تکالیف باالتر رود.

د شناختی، با تنظیم و کاربراز سویی فراگیران دارای توانایی  

های مداوم در جهت مناسب افکار، احساسات و اعمال و تالي

عیت، سازی موقافزایش درگیری تحصیلی تالي کرده و ضمن زمینه

ش کنند. دانآمده سازگاری یا مقابله میهای پیشبا فشارها و چالش

ای تازه، هها به محیطآموزان با توانایی شناختی باال و انتقال این توانش

قادر به کنترل و سازگاری با آن هستند و این زمینه درگیری و فعالیت 

 کند.تحصیلی بیشتری را ایجاد می

افراد دارای توانایی شناختی، راهبردهای هدفمندی را در زمینه  

یادگیری در پی گرفته و بعد از شناسایی موقعیت و موضوع یادگیری، 

 موقعیت را به کار گرفته و بر آنراهبردهای شناختی متناسب با آن 

 کنند و در موضوعات تحصیلی بیشتر درگیر می شوند.نظارت می

ست پذیری در یادگیری ایکی از ابعاد توانایی شناختی، انعطاف 

آموزان دارای این توانایی، توجه خود را به راحتی از که دانش

مرکز ت کنند و با تقسیم و توزیعموضوعی به موضوع دیگر متمرکز می

و توجه خود، میزان عملکرد خود را افزایش داده و درگیری تحصیلی 

 خورد.بیشتری برای آنان رقم می

صادی اقت -در نتیجه دوم که به بررسی نقش وضعیت اجتماعی  

آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان در درگیری تحصیلی دانش

-اعی مرومشکان پرداخته شد؛ نتایج نشان داد ارتباط وضعیت اجت

دار بود و برمبنای وضعیت اقتصادی با درگیری تحصیلی معنی

ینی بتوان میزان درگیری تحصیلی را پیشاقتصادی می -اجتماعی 

 ماریا فال و رابرت(، 0772کرد. نتایج این پژوهش با مطالعات برندز )

( 0382(، صمدپور )0778، فلمینگ و گاتفرید )گاتفرید(، 2102)

مطالعه کانل، هالپرن، گلیفورد، کرینچلو، همخوانی داشت و با 

( که معتقد است وضعیت و ساختار اجتماعی بر 0772یوزینقر )

 درگیری و پیشرفت تحصیلی ت ثیرگذار نیست همسویی نداشت.

اقتصادی در شرایط  -آموزانی که از لحاظ اجتماعی دانش 

ز ا بهتری قرار دارند به دلیل دسترسی به امکانات بهداشتی و آموزشی

نظر روانی و مادی مشکالت کمتری داشته و بیشترین توجه و تمرکز 

کنند و مشغولیت کمتری نسبت به خود را صرف تحصیل می

ای و رفع نیازهای اولیه زندگی دارند و از نظر موضوعات حاشیه

تحصیلی رشد بیشتری خواهند داشت و در نتیجه درگیری تحصیلی 

 اشت.بیشتری با موضوعات درسی خواهند د

آموزانی که از توان اشاره کرد والدین دانشاز دیگر دالئل می 

اجتماعی هستند و یا وضعیت تحصیلی  -طبقات باالی اقتصادی 

باالتری دارند، با فراهم کردن امکانات آموزشی، کمك آموزشی و 

فرهنگی بیشتر در محیط خانه و خانواده و با درگیری بیشتر در مسائل 

مینه پیشرفت تحصیلی و درگیری تحصیلی آموزشی فرزندان، ز

ین کنند. از سویی ممکن است این والدبیشتری را برای آنان تسهیل می

های مثبتی در خصوص یادگیری و آموزي در فرزندانشان نگري

 ایجاد کنند و این زمینه را برای درگیری تحصیلی بیشتر فراهم سازد.

ماعی ممکن است اجت -های دارای جایگاه اقتصادی در خانواده 

ند اوالدینی که از راه تحصیل جایگاه مطلوبی در جامعه کسب کرده

خود به عنوان الگویی برای فرزندان مطرح باشند و این موجبات 

ترغیب فرزندان آنان به تحصیل و درگیری در امورات یادگیری شود. 

زه توانند انگیاقتصادی می -همچنین والدین دارای جایگاه اجتماعی 

شتیاق مناسبی نسبت به موضوعات درسی در فرزندان خود ایجاد و ا

 کنند و رشد و پیشرفت تحصیلی فرزندان خود را تسهیل کنند.
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 وضعیت اقتصادی تعیین کننده محل سکونت است واز سویی  

آموزان به دلیل فقر مالی نتوانند محل مناسبی داشته باشند دانش اگر

با مشکل روبرو خواهند بود. محل  دروس و مطالعهبرای انجام تکالیف 

است که کودک درآن درس  یامدرسه کننده نوعسکونت تعیین

 آموز دریك محل فقیر باشد ازدانش . وقتی محل سکونتخواندیم

ه شوند ک معلمان با کمبودهایی روبرو می نظر امکانات آموزشی و

 .گذاردیم تحصیلی او اثرو درگیری پیشرفت  بر مستقیماً

های ها بر نظام ارزياجتماعی خانواده -اقتصادی وضعیت 

ا، هوالدین مخصوصاً تربیت فرزندان مؤثر است. در بعضی از خانواده

های مهم پیشرفت و درگیری در امور تحصیل است. یکی از ارزي

اجتماعی باال برای پیشرفت  -های دارای جایگاه اقتصادی خانواده

د. آنان اغلب با مدرسه و معلم فرزندان خود اهمیت زیادی قائل هستن

و وضعیت تحصیلی فرزندان خود در ارتباط بوده و مدام میزان 

کنند. حال آن که یمدرگیری تحصیلی فرزندان خود را ترغیب 

اجتماعی پایین، ارزي کمتری  -های دارای جایگاه اقتصادی خانواده

برای آموزي و پروري قائل بوده و ت کید کمتری بر آموزي رسمی 

 .نندکای برای پیشرفت تحصیلی قلمداد نمیدارند و آن را وسیله

های این پژوهش این بود که این پژوهش صرفاً در از محدودیت 

آموزان دختر متوسطه دوم شهر رومشگان صورت گرفته بین دانش

پذیری باید جانب احتیاط را رعایت کرد و است و از نظر تعمیم

ست با پرسشنامه به د صرفاًگزارشی و اطالعات مورد نیاز از طریو خود

-های آتی به منظور تعمیمشود در پژوهشآمده است. لذا پیشنهاد می

دهی بهتر این پژوهش بر پسران نیز انجام شود و در کنار پرسشنامه، از 

 مصاحبه نیز استفاده شود.
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