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چکيده 
هدف عمده مطالعه حاضر ،بررسي پایایي و روایي پرسشنامه درگيرری رتتراری و عراففي
دانشآموزان در تعاليتهای درسي برای استفاده در ترهنگ ایرانري برود از اهرداف دیگرر
پژوهش ،مقایسهی عملکرد دختران و پسران دوره راهنمایي در سه پایهی تحصيلي در این
پرسشنامه بود برای این منظور ،پرسشنامه یاد شده به  154نفرر از دانرشآمروزان مردار
راهنمایي شيراز داده شد و پس از تکميل ،با استفاده از یک شاخص چهار درجهای نمرره-
گذاری گردید برای محاسبه پایایي پرسشنامه ،از روش آلفای کرونبرا اسرتفاده گردیرد و
ضرایب مطلوب و مناسبي بدست آمد برای بررسري روایري پرسشرنامه از روش تحليرل
عاملي تایيدی و روایي همگرا استفاده شد شاخصهای نيکویي برازش ،الگوی دو عراملي
را مورد تایيد قرار دادند این عوامل مطابق با پژوهش اصرلي ،عامرل درگيرری رتتراری ر
عاففي و عامل عدمدرگيری رتتاری ر عاففي در تعاليتهای درسي نام گرتتنرد در عامرل
مربوط به درگيری رتتاری ر عاففي ،بين ميانگين نمرات دختران و پسران تفاوت معناداری
مشاهده نگردید؛ اما در عامل عدمدرگيری رتتاری ر عاففي ،ميانگين نمرات پسران کمتر از
ميانگين نمرات دختران بود یاتتهی دیگرر پرژوهش نشران داد کره برين ميرانگين نمررات
درگيری رتتاری ر عاففي پایههای مختلف تحصيلي تفاوت معنادار وجود داشت؛ امرا برين
ميانگين نمرات عدمدرگيری رتتاری ر عاففي سه پایهی تحصيلي تفاوت معناداری مشاهده
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نگردید اثر تعاملي جنسيت و پایهی تحصيلي نيز بر هر دو عامل درگيری و عدم درگيرری
رتتاری ر عاففي دانشآموزان در امور تحصيلي معنادار بود

واژههايکليدي :درگيری تحصيلي ،درگيری رتتاری ،درگيری عاففي ،درگيرری شرناختي،
دانشآموزان
مقدمه 
بيش از سه دهه از زمراني کره محققران عنقمنرد بره امرر تعلريم و تربيرت در ترنش
گسترده ی خود برای شناسایي عوامل مرتبط با پيشرتت تحصيلي ،مفهوم درگيری تحصيلي

3

را معرتي کردند ،مي گذرد درگيری تحصيلي بهفور کلي به مشارکت تعرال دانرشآمروز در
تکاليف و تعاليت های درسي اشاره دارد و عامل مهمي برای پيشبينري پيشررتت تحصريلي
است (ریو ،جانگ ،کارل ،جئون و بارچ )2004 ،2با اسرتناد بره مفهروم درگيرری تحصريلي
مي توان توضيح داد که دانش آموزان به هنگام رویارویي برا محريط مدرسره و تعاليرتهرای
کنسي ،چگونه رتتار ،احسا  ،و تکر ميکنند (تردریکس ،بلومنفيلد و پاریس)2004 ،1
درگيری تحصيلي ،سازهای چندبعدی و متشکل از ابعاد رتتاری ،7شناختي 8و عراففي

3

است (آپلتن ،کریستنسون ،کيم و ریچلي2006 ،؛ تردریکس و همکاران )2004 ،ایرن ابعراد
ترایندهای مجزا از یکدیگر نيستند و بين آنها روابط دروني و پویا برقرار است (ترردریکس
و همکاران)2004 ،
بعد رتتاری درگيرری تحصريلي شرامل ترنش ،مرداومت و مشرارکت دانرشآمروز در
تعاليتهای یادگيری ،عدم غيبت از مدرسه ،انجام تکاليف مدرسه و اتمام آن ،و کسب اعتبار
و نمرات کاتي برای تارغالتحصيلي است (ترر و اسکينر2001 ،30؛ ترردریکس و همکراران،
 )2004بنابراین ميتوان گفت شاخصهای عيني پيشرتت تحصيلي (مانند نمررات کنسري،
اتمام تکاليف درسي و مداومت در تکليف) محصول درگيری رتتراری دانرشآمروز هسرتند
(دیویس ،شالتر ر بروینينگ ،و اندرزجووسکي)2008 ،
بعد عاففي درگيری ،به واکنشهای عاففي و هيجاني دانشآموز در کرن

و مدرسره

اشاره دارد (کانل و ولبورن )3333 ،33پژوهشگران عنقمند به حيطرهی انگيرزش ،درگيرری
عاففي را تحت عنوان حاالت عاففي قابلمشاهده که توسرط تعاليرتهرای علمري خرا
ایجاد ميشوند ،مفهومسازی کردهانرد (کانرل و ولبرورن3333 ،؛ کينردرمن )2007 ،در ایرن
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لرذت در

في تعاليتهای علمري اشراره دارد (کينردرمن2007 ،؛ مريیرر و ترنرر )2002 ،32همچنرين
درگيری عاففي به صورت احسا

دانرشآمروز از ارتبراط عراففي برا مدرسره و کارکنران

مدرسه نيز تعریف شده است (مکنيلي ،نرانيمکر و بلروم2002 ،؛ نيرومن )3332 ،درگيرری
عرراففي ،برره عنقرره یررا عرردمعنقرره برره مدرسرره ،معلمرران و تکرراليف مدرسرره (اپسررتاین و
مکپارتلند ،)3376 ،31عوافف مثبت و منفي از قبيل لذت ،کنجکاوی ،اضطراب ،خشم و یرا
خستگي نيز اشاره ميکند (ميسراندینو3336 ،؛ اسکينر و بلمونت)3331 ،
بعد سوم ،درگيری شناختي است و موضوع آن به اراده 34و خواست دانشآموز مربوط
ميشود این بعد اشاره دارد به اینکه دانشآموز در مورد انجام تکاليف ،و نحوهی بکارگيری
مهارتها و راهبردهای مورد نياز برای متبحر شدن در تکاليف درسي چگونه تکرر مريکنرد
(متاليدو و ویياچو )2007 ،به عبارت دیگر ،درگيری شناختي را ميتوان به صورت ميزان و
نوع راهبردهای یادگيری تعریف کرد که دارای دو نوع سطحي و عميق است (والکر ،گررین
و مانسل)2006 ،35
نقطهی مقابل درگيری تحصيلي ،عدمدرگيری یا بيتفاوتي است که بر تنش نکرردن و
نداشتن مداومت اشاره دارد و به صورت عدمتنش و رها کرردن تکليرف برروز مرينمایرد
عدمدرگيری تحصيلي باعث ميشود که دانرشآمروزان سررمایهگرذاری الزم و کراتي بررای
تکاليف درسي خود انجام ندهند (تين )3383 ،و هيجانات منفي از قبيل خستگي ،غمگينري
و احسا

کسالت را تجربه نمایند (اسکينر ،کيندرمن و تورر)2003 ،

محققان به گسترش مفهوم درگيری تحصيلي عنقه دارند زیرا بر این عقيدهاند که ایرن
سازه ،پيشبيني کننده مهم موتقيت تحصيلي دانشآموزان است در این راستا ،به تازگي بعد
دیگری به نام عامليت 36نيز به مفهوم درگيری تحصيلي اضاته شرده اسرت کره مرراد از آن،
مشارکت سازندهی دانشآموز در جریان آموزشي است که دریاترت مريکنرد در ایرن نروع
درگيری ،تاکيد بر ترایندی است که في آن ،دانشآموزان از روی قصد و تاحدودی تعاالنره
تنش ميکنند تا چيزی را که یاد مي گيرند و نيز شرایط و موقعيتهای یادگيری را شخصي
و پربار کنند (ریو و تسنگ)2033 ،
بدین ترتيب ،ميتوان گفت هنگامي که دانشآموزان تعاالنه از فریق اتکار ،احساسرات
و اعمال خود در امور مدرسه درگير ميشوند ،این امرر موتقيرت آنهرا را اترزایش داده و از
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ترک تحصيل آنان جلوگيری ميکند (آپلتن ،کریستنسون و ترالنرگ2008 ،4؛ کریستنسرون و
همکرراران2008 ،؛ تررردریکس و همکرراران2004 ،؛ ترالنررگ و همکرراران )2001 ،درگيررری
تحصيلي دارای هر دو عنصر انگيزش و یادگيری تعال است (برکلي )2030 ،5و با متغيرهای
مختلف از جمله اهداف پيشرتت و خودکارآمدی دانشآموزان رابطه دارد (ریرو و تسرنگ،6
)2033
بررسي متون پژوهشي مرتبط با درگيری تحصيلي نشان ميدهرد کره بيشرتر تحقيقرات
انجام شده در زمينهی درگيری شناختي بوده و کمتر به دو بعد دیگر توجه شرده اسرت در
کشور ما نيز وضعيت تقریبا به همين منوال است در این راستا ،پژوهش غنمعلريلواسراني،
حجازی و خضریآذر ( )3133نشان داده است که درگيری شناختي سرطحي و عميرق ،هرر
دو ميتوانند نقش واسطهای در رابطهی بين اهداف تبحری و پيشرتت ریاضي داشته باشرند؛
اما تقط درگيری شناختي سطحي است که نقش متغير واسطهای را در رابطهی برين اهرداف
رویکرد ر عملکرد و اجتناب ر عملکرد با پيشرتت ریاضي بازی ميکند (غنمعليلواساني و
همکاران )3133 ،از دیگر یاتتهی پژوهش عنمعليلواساني و همکراران ( )3133عبرارت از
این است که درگيری شناختي عميق برر پيشررتت ریاضري اثرر مسرتقيم و معنرادار نردارد؛
درصورتي که اثر درگيری شناختي سطحي بر پيشرتت ریاضي به صرورت منفري و معنرادار
است پژوهش دیگر در این حيطه مربوط به عابدیني ( )3188است که گزارش کررده اسرت
درگيری تحصريلي شرناختي ،نقرش واسرطهای در رابطرهی برين اهردف تبحرری و اهرداف
رویکردی ر عملکردی با پيشرتت تحصريلي دارد دیگرر پرژوهش انجرام شرده در زمينرهی
درگيری شناختي مربوط به آقازاده ،رضایي و محمدزاده ( )3188است این محققان رابطهی
درگيری شناختي را با باورهای معرتتشناختي شومر ( )3331 ،3330مرورد بررسري قررار
داده و دریاتتند که درگيری شناختي با مولفره ی قطعيرت دانرش دارای همبسرتگي مثبرت و
معنادار ،و با مولفه ی یادگيری سریع و توانایي ذاتي یادگيری دارای رابطهی منفي و معنرادار
است تحقيق حجازی ،رستگار ،کرمدوست و قربانجهرمي ( )3187نيز نشان داده است کره
درگيری شناختي ميتواند نقش واسطهگری در رابطرهی برين باورهرای هروش و پيشررتت
تحصيلي ریاضي داشته باشد بدین صورت که باور هوش ذاتي از فریق درگيرری شرناختي
سطحي بر پيشرتت تحصيلي اثر منفي و معنادار دارد؛ درصورتي که باور هوش اتزایشري از
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فریق درگيری شناختي عميق ميتواند بر پيشرتت تحصيلي تاثيری مثبرت و معنرادار داشرته
باشد
در رابطه با دیگر ابعاد درگيری تحصيلي (رتتاری و عاففي) نيز چند تحقيق انجام شده
اسررت کرره از جملررهی آنهررا مرريترروان برره پررژوهشهررای عابرردیني ،حجررازی ،سررجادی و
قاضيفبافبایي ( ،)3187و صابر و شریفي ( )3132اشاره کرد عابدیني و همکراران ()3187
در پژوهش خود که بر روی دانشآموزان دختر دبيرستاني رشتهی علوم انساني تهران انجام
شد ،به این نتيجه رسيدند کره ابعراد شرناختي ،عراففي ،و رتتراری درگيرری تحصريلي ،در
رابطهی بين اهداف اجتنابي ر عملکردی و پيشرتت تحصيلي نقش واسطهای دارند صرابر و
شریفي ( )3132نيز در نمونهای متشکل از دانشآموزان دختر پایه اول دبيرستانهای دولتري
تهران نشان دادند که همهی ابعاد درگيری تحصيلي از فریق سبکهای هویرت افنعراتي و
هنجاری به نحو معنادار قابل پيش بيني هستند؛ اما سبک سرردرگم  /اجتنرابي تنهرا توانسرت
بعد رتتاری (و تراشناختي) درگيری تحصيلي را به صورت منفي پيشبيني کند
تحقيقات مربوط به ابعاد رتتاری و عاففي درگيری تحصيلي بيانگر ایرن اسرت کره برا
استفاده از یک چارچوب انگيزشي ميتوان گفت که درگيری عوافف و اتکار انگيزشري بره
اتزایش درگيری رتتاری دانشآموز ميانجامد (دسي و ریان ،3385 ،اسکينر ،ترورر ،مرچانرد
و کيندرمن )2008 ،همچنين درگيری رتتاری و عاففي دانشآموز از عوامل پيشبيني کننده
قوی یادگيری ،نمرات و موتقيت او در مدرسه محسوب ميگردند (اسکينر ،ولبورن و کانل،
 )3330تحقيقات دیگری نيز از رابطهی بين سرنمت روانري و بهزیسرتي دانرشآمروزان برا
درگيری تحصيلي سخن گفتهاند (لري2030 ،؛ ریچلري ،هيروبنر ،آپلترون و آنتررامين2008 ،؛
راسر ،واندرولف و استرابل2003 ،37؛ شاکت و همکاران)2006 ،
در خصو

تفاوتهای جنسيتي در زمينهی درگيری تحصيلي دانشآموزان تحقيقرات

بروتي و اورتسون ( )3383و مورین ر درشيمر ( )3387نشان مي دهد ،پسررها نسربت بره
دخترها ترصت بيشتری برای صرحبت در کرن هرا دارنرد و آنهرایي کره موتقيرتهرای
چشمگيری دارند ،نسبت به اتراد با موتقيت کمتر ترصرت بيشرتری بررای صرحبت کرردن
دارند از فرف دیگر ،تنما و پترسون ( )3387گزارش دادند که بين دختران و پسرران هري
تفاوت معناداری از لحاظ ميزان درگيری در تعاليرتهرای کنسري وجرود نردارد پرژوهش
غنمعلي لواساني ،خضرری آذر و امراني( )3130نشران داد کره نمررات پسرران در درگيرری
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شناختي سطحي به نحو معنادار بيشتر از نمرات دختران بود؛ اما در درگيری شناختي عميق
بين دو جنس تفاوت معناداری مشاهده نشد
نتایج پژوهشهای آقازاده و همکاران ( ،)3188و آبنرد و ليپسشرولتز ( )3338نشران
داد که مؤنث بودن نقش مهمي در درگيری شناختي دارد و دختران در مقایسه با پسران ،از
لحاظ شناختي بيشتر درگير تکاليف درسي ميشوند اما نتایج پژوهشهای البرزی و ساماني
( )3178پينتری و دیگروت ( )3330نشان دادند که بين ميزان درگيری دخترران و پسرران
تفاوت معناداری وجود ندارد .الزم به ذکر است کره جامعرهی آمراری پرژوهش البررزی و
ساماني را دانشآموزان تيزهوش تشکيل ميدادند.
با توجه به اهميت ابعاد رتتاری و عاففي درگيری تحصيلي و نيز نبود افنعات کراتي
دربارهی وضعيت دانشآموزان ایراني (محدوده سني  32تا  34سال) در این دو بعد ،هردف
این پژوهش بررسي این ابعاد در دانشآموزان ایراني تعيين گردید الزم بره ذکرر اسرت کره
تاکنون در پژوهشهای صورت گرتته در کشور ،بهفور کلي محققان از چنرد خرردهمقيرا
پرسشنامه ی راهبردهای انگيزشي برای یادگيری 38پينتریج و همکاران ( )3333برای سنجش
ابعاد رتتاری و عاففي درگيری تحصيلي استفاده کردهاند در صورتي که در متون پژوهشري
مرتبط با درگيری تحصيلي ،به ابزارهای دیگری نيز برای ارزیابي این ابعاد اشاره شده است
در این راسرتا ،مشرهورترین ابرزار ابرداعشرده بررای سرنجش درگيرری رتتراری ـ عراففي
دانش آموزان در تعاليتهای درسي ،پرسشنامهی اسکينر و همکراران ( )2003اسرت کره در
پژوهش حاضر از آن استفاده شده است این پرسشنامه برای گروه سني کودکان و نوجوانان
مناسب است و ویژگي های روانسنجي آن نيز توسرط اسرکينر و همکراران ()2008 ،3330
مطلوب گزارش شده است از آنجا که برای ارزیابي درگيری رتتراری و عراففي کودکران و
نوجوانان در ایران نياز به وجود ابزاری برخوردار از ویژگيهای علمي و روانسنجي معتبرر
است و در کشور ما به دليرل کمبرود ابزارهرایي از ایرن دسرت ،افنعرات زیرادی پيرامرون
درگيری تحصيلي رتتاری و عاففي دانشآموزان در دست نيست ،از اهداف تحقيق حاضرر،
ارزیابي درگيری رتتاری و عاففي دانشآموزان مدار

راهنمایي و نيز بررسي ویژگيهرای

روانسنجي پرسشنامهی اسکينر و همکاران ( )2003تعيين گردید بدیهي است کره بررسري
علمي یک پرسشنامه درگيری رتتاری و عاففي در باتت ترهنگ ایراني ،به منزلهی افنع از
ميزان درگيری رتتاری و عاففي دانشآموزان کشور در امور تحصيلي اسرت کره مريتوانرد
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زمينهساز تنشهای سودمند در جهت برنامهریزی ،آمروزش و اصرند درگيرری تحصريلي
دانشآموزان باشد در پژوهش حاضر ،عنوه بر بررسي پایایي و روایي پرسشرنامه درگيرری
رتتاری ر عاففي دانشآموزان در تعاليتهای درسي ،عملکرد دختران و پسرران سره پایرهی
تحصيلي راهنمایي نيز در این پرسشنامه مورد بررسي قرار ميگيرد
 
روش 
این پژوهش از نوع فردهای توصيفي استکه در آن ضمن بررسري روایري و پایرایي
ابزار سنجش ،به مقایسهی عملکرد دختران و پسران سه پایهی تحصيلي دوره راهنمرایي در
این پرسشنامه نيز پرداخته شده است

جامعهآماري،نمونهوروشنمونهگيري 

جامعه آماری این تحقيق ،متشکل از کليه دانشآموزان دختر و پسرر پایرههرای اول ترا
سوم راهنمایي نواحي چهارگانه شيراز در سال تحصيلي  3183-30بود شرکتکننردگان در
پژوهش حاضر 154 ،دانشآموز (381دختر و  373پسر) پایههای اول تا سروم از  4مدرسره
راهنمایي ( 2مدرسه دخترانه و  2مدرسه پسرانه) بودند که بره صرورت خوشرهای تصرادتي
چندمرحلهای از جامعه آماری مذکور انتخاب و مورد مطالعه قرار گرتتند به این ترتيب کره
ابتدا از بين تهرست مدار

راهنمایي شريراز 2 ،مدرسره دخترانره و  2مدرسره پسررانه بره

صورت تصادتي انتخاب شده و سپس در هر مدرسه یرک کرن

از هرر پایره بره صرورت

تصادتي انتخاب و کليه دانشآموزان حاضر در کن ها (مجموعا  32کن ) مرورد آزمرون
قرار گرتتند
ابزارسنجش
-6پرسشنامهدرگيريرفتاريوعاطفیدانشآموزاندرفعاليتهايدرسیی:ایرن
پرسشنامه که اولين بار توسط ویلبورن ( )3333تهيره شرده اسرت ،شرامل چهرار مولفره بره
نامهای درگيری رتتاری ،درگيری عاففي ،عدمدرگيری رتتاری و عردمدرگيرری عراففي در
تعاليتهای درسي است که بهفور کلي ميتوان آنها را در دو عنوان کلي درگيری رتتراری
ر عاففي و عدم درگيری رتتاری ر عاففي در تعاليتهای درسي فبقهبندی کرد (اسرکينر و
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همکاران )2003 ،در این پرسشنامه ،پاسخ به هر عبارت شامل چهار گزینه از نروع مقيرا
ليکرت است که در فيفي از کامن نادرست ( )3تا کامن درسرت ( )4قررار دارد ده عبرارت
بخش درگيری رتتاری ر عاففي در تعاليتهای درسي ،تنش ،توجه و پشتکار دانشآموزان
در آغاز تعاليت و درگيری در حين تعاليتهای یادگيری و نيز درگيری برا انگيرزه در فرول
تعاليتهای یادگيری را مورد اندازهگيری قرار ميدهد بخش عدمدرگيری رتتاری ر عراففي
در تعاليتهای درسي نيز با استفاده از هفده عبارت ،نداشتن تنش و کنارهگيری از تعاليت-
های یادگيری و نيز عواففي را که نشراندهنرده کنرارهگيرری و بيرزاری انگيزشري در فرول
تعاليتهای یادگيری است ،را اندازه ميگيرد این پرسشرنامه بررای گرروه سرني کودکران و
نوجوانان مناسب است روایي و پایایي این پرسشرنامه توسرط اسرکينر و همکراران (،3330
 ،)2008ترر ،اسکينر ،مرچاند و کينردرمن ( )2006مطلروب گرزارش شرده اسرت بره ایرن
صورت که ضریب آلفای به دست آمده برای خرده مقيا

درگيری رتتاری ر عاففي در دو

نوبت برابر با  0/73و  0/86گرزارش شرده اسرت (اسرکينر و همکراران )2003 ،همچنرين
اسکينر و همکاران ( )2003جهت تعيين روایري همگررا از رابطرهی برين نمررات درگيرری
رتتاری ر عاففي با نمرات حاصل از پرسشنامه جهرتگيرری هردف در دو نوبرت اسرتفاده
کردند که ضرراببي بره ترتيرب برابرر  0/63و  0/66بره دسرت آوردنرد عرنوه برر ایرن ،از
همبستگي بين نمرات درگيری /عردمدرگيرری رتتراری ر عراففي در تعاليرتهرای درسري
گزارش شده توسط خود دانشآموزان با نمرات درگيری  /عدمدرگيرری رتتراری ر عراففي
گزارش شده توسط معلمين نيز به عنوان روایي همگرا استفاده شده و ضررایبي برابرر 0/63
و  0/52به ترتيب برای درگيری رتتاری ر عاففي و عدمدرگيری رتتاری ر عاففي به دسرت
آمده است (اسکينر و همکاران)2003 ،
برای بکارگيری این پرسشنامه در پژوهش حاضر ،ابتدا عبارات آن بره تارسري ترجمره
شد ،سپس از دو نفر از استادان زبان انگليسي و تارسي خواسته شد کره در مرورد برگرردان
این عبارات به تارسي و سپس به انگليسي اظهار نظر نمایند بعد از آن ،پرسشنامه تهيه شده
در اختيار دو نفر از استادان روانشناسي و علوم تربيتي قرار گرتت و آنها روایري محتروایي
آن را تایيد کردند
-1پرسشنامهچندوجهیرضايتاززندگیدانشآموزان:در این پژوهش به منظور
بررسي روایي همگرای پرسشرنامه درگيرری رتتراری ر عراففي در تعاليرتهرای درسري از
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رابطهی نمرات آن با نمرات کلي حاصل از پرسشرنامهی چنرد وجهري رضرایت از زنردگي
دانشآموزان استفاده گردید پرسشنامهی چند وجهي رضایت از زندگي دانشآموزان توسرط
هيوبنر 33در سال  2003ساخته شده اسرت هيروبنر ایرن پرسشرنامه را بررای دانرشآمروزان
کن های سوم تا هشتم به کار برده؛ امرا گرزارش کررده اسرت کره گویرههرای پرسشرنامه
رضایت از زندگي برای دانشآموزان سالهای اوليه مدرسره نيرز قابرلتهرم اسرت (هيروبنر،
 )2003این پرسشنامه دارای  40گویه است که به فور کلي  5حيطه زنردگي دانرشآمروزان
(خانواده ،دوستان ،مدرسه ،محيط زندگي ،و خرود) را در برر مريگيررد (شرانون و هيروبنر،
 )2004نمرهگذاری با استفاده از یک مقيا

ليکررت سرهگزینرهای بره صرورت "مرواتقم"،

"نميدانم" و "مخالفم" است که به ترتيب نمرات  1تا  3به گزینهها تعلرق مري گيررد لرذا
نمرات حاصل از این پرسشنامه ميتواند در دامنهای از  40تا  320باشرد پرسشرنامه از نروع
مداد ر کاغذی و زمان اجرای آن تقریبا  10دقيقه است روایي و پایایي این پرسشنامه بررای
استفاده در ترهنگ ایراني توسط لطيفيان و شيخاالسنمي ( )3181مورد بررسي قررار گرتتره
است این محققان پایایي بازآزمایي برای نمره کل را برابر  0/70و ضریب آلفای کرونبا را
برابر  0/30گزارش دادهاند
يافتهها 

الف)روايیوپايايی 
در این پژوهش برای بررسي روایي پرسشرنامه درگيرری رتتراری ر عراففي از تحليرل
عاملي تایيدی و نيز روایري همگررا ،و بررای بررسري پایرایي پرسشرنامه از ضرریب آلفرای
کرونبا استفاده گردید نتایج تحليل عامل تایيدی با استفاده از نررم اترزار ایمرو

(نسرخه

 )36نشان داد که همهی عبارات پرسشنامه ،دارای بار عاملي معنادار براالتر از  0/10بروده و
به همان صورتي که در مطالعه اصلي آمده است در  2عامل بار شدند به ایرن صرورت کره
عبارات  3ترا ( 30برا بارهرای عراملي از  0/10ترا  )0/66در عامرل ( 3درگيرری رتتراری ر
عاففي) ،و عبارات  32تا ( 27با بارهای عاملي از  0/14تا  )0/67در عامل ( 2عردمدرگيرری
رتتاری ر عاففي) قرار گرتتند در این تحليل تقط عبارت  33در هي یرک از عوامرل قررار
نگرتت و از تحليلها حذف گردید (شکل )3
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شکل: 6نتايجتحليلعاملتاييديپرسشنامهدرگيريرفتاريیعاطفیدرامورتحصيلی 

شاخصهای برازش و انطباق الگو با دادههای مشاهده شده نيز در وضعيت مطلروب و
باالتر از  0/30بودند این شاخصها در جدول  3گزارش شده است بدین ترتيب مريتروان
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گفت که مدل دارای بررازش خروبي اسرت و پرسشرنامهی درگيرری رتتراری ر عراففي در
ترهنگ ایراني نيز مطابق با تحقيق اصلي همان دو عامل را به دست داده است
:شاخصهايبرازشالگويدوعاملیپرسشنامهيدرگيريرفتاريیعاطفی 

جدول6
X2

شاخص
مقادیر

df

X2/df

CFI

GFI

TLT

IFI

RMSEA RMR

0/050 0/311 0/334 0/333 0/312 3/823 258 463/301

0/048

در تحقيق حاضر ،عنوه بر روایي سازه ،جهت تعيين روایي همگرا نيرز از رابطره برين
نمرات هرر دو عامرل (درگيرری رتتراری ر عراففي و عردمدرگيرری رتتراری ر عراففي در
تعاليت های درسي) با نمرات حاصل از پرسشنامه رضایت از زندگي کودکان هيونبر()2003
استفاده شد که ضراببي به ترتيب برابر برا  0/10و  -0/13بره دسرت آمرد هرر دوی ایرن
ضرایب ،در سطح  p ≥ 0/03معنادار بودند
برای بررسي پایایي پرسشنامه درگيری رتتراری ر عراففي در تعاليرتهرای درسري از
ضریب آلفای کرونبا استفاده شد مقدار ضریب به دست آمده بررای عامرل اول (درگيرری
رتتاری ر عاففي) برابر با  ،0/73و برای عامل دوم (عدمدرگيرری رتتراری ر عراففي) برابرر
( 0/87با حذف عبارت  )33به دست آمد مقدار ضریب آلفای کرونبا برای کل پرسشرنامه
نيز (بعد از حذف عبارت  )33برابر با  0/83به دست آمد


ب)مقايسهدرگيريرفتاريیعاطفیدرامورتحصيلیبیرسسیججنسیيتوپايیهي
تحصيلی 
برای بررسي اینکه آیا بين دانشآموزان دختر و پسر در سه پایهی تحصيلي از لحاظ
ميزان درگيری رتتاری ر عاففي در تعاليتهای تحصيلي تفاوت معنادار وجود دارد یا خير،
از تحليل واریانس دوفرته و از فرد  2×1استفاده گردید متغيرهای مستقل در این فرد،
جنسيت (با دو سطح) و پایهی تحصيلي (با سه سطح) بودند
در جدول  ،2ميانگين و انحراف معيار نمرات دانشآموزان دختر و پسر به تفکيک
پایهی تحصيلي ،و در جدول  1نتایج حاصل از تحليل واریانس دوفرته برای عامل
درگيری رتتاری ر عاففي ارابه شده است

91

مجلهيمطالعاتآموزشويادگيري،دوره ششم ،شماره اول ،بهار و تابستان 3131

جدول:1ميانگينوانحرافمعيارنمراتدرگيريرفتاريیعاطفیدرامورتحصيلی
برسسججنسيتوپايهتحصيلی 
جنسيت

پسر

دختر

کل

پایهی تحصيلي

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

اول راهنمایي

11/73

4/50

65

دوم راهنمایي

23/33

5/78

58

سوم راهنمایي

11/27

4/34

48

کل

12/10

5/35

373

اول راهنمایي

12/80

4/53

56

دوم راهنمایي

13/17

5/02

60

سوم راهنمایي

13/58

5/37

67

کل

13/88

4/36

381

اول راهنمایي

11/23

4/55

323

دوم راهنمایي

10/65

5/41

338

سوم راهنمایي

12/10

4/82

335

کل

12/08

5/05

154

جدول:9نتايجتحليلواريانسدوطرفهبرايعاملدرگيريرفتاريیعاطفی 
منبع واریانس

SS

df

MS

F

p

جنسيت

32/61

3

32/61

0/52

0/473

پایهی تحصيلي

421/37

2

233/83

8/76

0/0003

جنسيت × پایهی تحصيلي

355/23

2

77/60

1/23

0/042

نتایج جدول  1نشان ميدهد که اثر اصلي جنسيت بر نمرات درگيری رتتاری ر عاففي
در تعاليتهای درسي معنادار نبود ( p=0/473و  )F=0/52اما اثر اصرلي پایرهی تحصريلي
( p=0/0003و  )F=8/76و اثر تعراملي جنيسرت و پایرهی تحصريلي برر ميرزان درگيرری
رتتاری ر عاففي ( p=0/042و )F=1/23معنادار برود در ایرن راسرتا ،شرکل  2اثرر تعراملي
جنسيت و پایهی تحصيلي را بر عامل درگيری رتتاری ر عاففي را نشان ميدهد
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پس از معناداری اثر اصلي پایهی تحصيلي ،به منظور پي بردن به محل اخرتنفهرا ،برا
توجه به عدممعناداری آزمون لِرونن (بررای همگنري واریرانسهرا) ( p>0/05و،148( =0/60
 ،)F)5از آزمون تعقيبي شفه استفاده گردید نتایج آزمون تعقيبي شفه نشان داد کره عملکررد
دانش آموزان پایه اول راهنمایي ( )M =11/23 ، SD = 4/55بهتر از عملکرد دانرشآمروزان
پایه دوم ( )M =10/65 ، SD = 5/41در عامل درگيری رتتاری ر عاففي بود امرا عملکررد
دانش آموزان پایه دوم بدتر از عملکرد دانش آموزان پایه سروم ()M =12/10 ، SD = 4/82
بود بين ميانگين نمرات درگيری رتتراری ر عراففي پایرهی اول و سروم تفراوت معنراداری
وجود نداشت


شکل:1اثرتعاملیجنسيتوپايهتحصيلیبردرگيريرفتاريیعاطفیتحصيلی 

92

مجلهيمطالعاتآموزشويادگيري،دوره ششم ،شماره اول ،بهار و تابستان 3131

به همين نحو برای بررسي اینکه آیا برين دانرشآمروزان دخترر و پسرر در سره پایرهی
تحصيلي از لحاظ ميزان عدم درگيری رتتاری ر عاففي در تعاليت های درسي تفاوت معنادار
وجود دارد یا خير ،از فرد  2×1تحليل واریانس دو فرته اسرتفاده گردیرد در ایرن راسرتا،
ميانگين و انحراف معيار نمرات دانشآموزان در این عامرل بره تفکيرک جنسريت و پایره ی
تحصيلي در جدول  4و نتایج حاصل از تحليل واریانس دو فرته در جردول  5آورده شرده
است

عدمدرگيريرفتاريیعاطفیدرامورتحصيلی
جدول:2ميانگينوانحرافمعيارنمرات 
پايهيتحصيلی 
برسسججنسيتو 
جنسيت

پسر

دختر

کل








پایهی تحصيلي

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

اول راهنمایي

12/23

3/80

65

دوم راهنمایي

14/07

3/05

58

سوم راهنمایي

13/23

3/26

48

کل

12/63

3/43

373

اول راهنمایي

11/55

30/16

56

دوم راهنمایي

11/31

3/15

60

سوم راهنمایي

17/07

3/15

67

کل

14/70

3/73

381

اول راهنمایي

45/76

30/36

323

دوم راهنمایي

45/13

3/86

338

سوم راهنمایي

41/53

3/81

335

کل

44/88

3/37

154
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عاملعدمدرگيريرفتاريیعاطفی 

تحليلواريانسدوطرفهبراي

جدول:2نتايج
منبع واریانس

SS
162/60

df
3

MS
162/60

F
1/38

p
0/047

پایهی تحصيلي

32/46

2

46/21

0/53

0/602

670/67

2

115/14

1/68

0/026

جنسيت
جنسيت × پایهی
تحصيلي


نتایج جدول  5نشان ميدهد که اثر اصرلي جنيسرت ( p=0/047و ،)F=1/38و اثرر تعراملي
جنسريت و پایرهی تحصريلي ( p=0/026و )F=1/68برر عردمدرگيرری رتتراری ر عراففي
دانشآموزان در تعاليت های درسي معنادار است؛ اما اثر اصرلي پایرهی تحصريلي برر متغيرر
وابسته معنادار نيست شکل  1اثر تعاملي جنسيت و پایهی تحصريلي را برر عردم درگيرری
رتتاری ر عاففي تحصيلي نشان ميدهد

شکل:9اثرتعاملیجنسيتوپايهتحصيلیبرعدمدرگيريرفتاريیعاطفیتحصيلی 
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بحثونتيجهگيري

پژوهش حاضر با هدف بررسي ویژگيهای روانسنجي پرسشنامه درگيرری رتتراری ر
عاففي دانشآموزان در تعاليت های درسي برای استفاده در ترهنگ ایراني ،و نيرز مقایسرهی
عملکرد دختران و پسران سه پایهی تحصيلي دوره راهنمایي در آن انجام گرتت یاتتهها برا
استفاده از روش تحليل عاملي تایيدی نشان دادند که این پرسشنامه از دو خردهمقيرا

(یرا

عامل) به نامهای درگيری رتتاری ر عاففي و عدمدرگيری رتتاری ر عاففي در تعاليتهرای
درسي تشکيل شده است تعداد و نوع عوامل به دست آمده و عبارات تشکيلدهنردهی آنهرا
عينا مشابه کار اسکينر و همکاران ( )2003تکرار گردید؛ برا ایرن تفراوت کره در پرژوهش
حاضر ،تنها عبارت  33در تحليلهرای آمراری حرذف و در نتيجره در عامرل عردمدرگيرری
رتتاری ر عاففي قرار نگرتت هر چند که به لحاظ محتروایي و نيرز تعرداد انردک عبرارات
پرسشنامه ،مي توان آن را مطابق با پرژوهش اسرکينر و همکراران ( ،)2003در همران عامرل
عدمدرگيری رتتاری ر عاففي در تعاليتهای درسي جای داد روایري همگررای پرسشرنامه
نيز از فریق همبستگي نمرات ابعاد آن با نمرات پرسشنامه رضایت از زندگي مورد بررسري
قرار گرتت و ضرابب معنادار به دست آمد پایایي دو عامل برهدسرت آمرده برا اسرتفاده از
ضریب آلفای کرونبا  ،ضراببي باالتر از  0/70به دست داد این یاتتهها بهفور کلي حکایت
از پایایي و روایي مطلوب پرسشنامه درگيری رتتراری ر عراففي دانرشآمروزان در تعاليرت
درسي برای استفاده در ترهنگ ایراني دارد
همسویي نتایج حاصل از بررسي ویژگيهای روانسنجي پرسشنامه درگيری رتتراری ر
عاففي دانشآموزان در تعاليتهای درسي با نترایج پرژوهش اسرکينر و همکراران (،)2003
حکایت از یکسان بودن عوامل نظری و زیربنرایي تشرکيل دهنردهی ایرن پرسشرنامه و نيرز
مطلوبيت ثبات دروني این عوامل دارد به عبارت دیگر مريتروان گفرت کره نترایج آمراری
رضایتبخش پرسشنامه درگيری رتتاری ر عاففي دانشآموزان از لحاظ روایي سازه ،روایي
همگرا ،و پایایي اشاره به آن دارند که این پرسشنامه ،که مبتني بر گرزارش اترراد در برارهی
خودشان است ،بهخوبي ميتواند ميزان درگيری دانشآمروزان ایرانري (واقرع در محردودهی
سني  32تا  34سال) در تعاليتهای درسي را اندازه بگيرد
نتایج مربوط به مقایسه ميانگين نمرات دانشآموزان دختر و پسر سه پایرهی تحصريلي
از نظر درگيری رتتاری ر عاففي آنها در تعاليتهای درسي نشان داد که بين دانرشآمروزان
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دختر و پسر در عامل درگيری رتتاری  -عاففي تفاوت معنادار وجود ندارد یعني اگر قررار
باشد دانشآموزان در تعاليت های درسي درگيرشوند از ایرن لحراظ برين دخترران و پسرران
تفاوت معناداری مشاهده نمي شود و هر دو جنس بره یکسران مريتواننرد در تعاليرتهرای
درسي به لحاظ رتتاری و عاففي درگير شوند ایرن یاتتره در جهرت پرژوهش کرکرهآبرادی
( )3174است که از عدم تفاوت دو جنس در نمرات مشارکت دانش آموزان در تعاليتهای
مدار

خبر داده است کارگزاری و تهراني ( )3175نيز در پژوهشي که برا هردف بررسري

شيوههای مشارکت دانشآموزان و معلمين در امر خودگرداني مدار

انجام دادند ،دریاتتنرد

که همه دانشآموزان در زمينه های انضبافي ،آموزشي و پرورشي تعامل داشرتند و جنسريت
در ميزان تعامل دانشآموزان در زمينههای مذکور تاثير معناداری نداشته است
در بررسي علل عدمتفاوت ميانگين نمرات درگيری رتتاری  -عراففي دانرشآمروزان
دختر و پسر ،ميتوان به یکساني رواج روش تدریس سخنراني با محوریت معلم و محتوای
از قبل تعيينشده برای مدار

دختران و پسران اشاره کرد بنابراین پيشنهاد ميشود دبيرران

سعي نمایند تا تدریس را به فرف تراگير محوری سوق دهند ،و محتوای درو

نيز فوری

فراحي شود که تفاوتهای جنسيتي را در بر بگيرد بدین ترتيب ،به ميزان بيشتری ميتروان
وضعيت درگيری رتتاری ر عاففي دانشآموزان دختر و پسر را بررسي و مورد تحليل قررار
داد
یاتتهی دیگر پژوهش حاضرر حراکي از آن برود کره عملکررد دانرشآمروزان پایره اول
راهنمایي بهتر از عملکرد دانش آموزان پایه دوم و سوم راهنمایي در عامل درگيری رتتراری
– عاففي در تعاليتهای درسي است بهعنوه ،تعامل بين جنسيت و پایرهی تحصريلي نيرز
معنادار بود در تبيين این یاتتهها ميتوان گفرت کره دانرشآمروزان سرالهرای دوم و سروم
راهنمایي در آستانه نوجواني و دوره بلوغ قرار دارند که ایرن دوره ،درگيرریهرای ذهنري و
عاففي خا

خود را ميفلبد همچنين در این دوره ،گروه همساالن برای این دانشآموزان

به نسبت دانشآموزان پایه اول راهنمایي مهمتر بوده و به خواستههای دوسرتان و همسراالن
خود بيشتر ارج مينهند که این امر در برخي موارد ميتواند برا اهرداف تحصريلي مغرایرت
داشته باشد
در مورد عامل عدمدرگيری رتتاری – عاففي در تعاليتهای درسي ،نتایج نشان داد که
بين ميانگين نمرات دانشآموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد که این تفراوت بره
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ضرر دختران بود یعني ميزان عدمدرگيری رتتاری ر عاففي دختران در تعاليتهای درسري
در مقایسه با پسران بيشتر بود بهعنوه ،تعامل بين جنسيت و پایهی تحصريلي نيرز معنرادار
بود اما در پایههای مختلف تحصيلي تفاوت معناداری بين ميانگين نمررات آزمرودنيهرا در
عامل عدمدرگيری رتتاری ر عاففي مشاهده نگردید در این راستا بر اسرا

نترایج تحقيرق

دیبلد ( )3335ميتوان گفت که نگرش پسران و دختران به یادگيری متفاوت است دخترران
در کن

عقاید دیگران بنا ميکنند و به روابط برينترردی

ایدهها و عقاید خود را بر اسا

اهميت زیادی ميدهند؛ در مقابل ،پسران بحثهایي که ميکنند انفرادی است و از دانرش و
افنعات ذخيره شده خود استفاده ميکنند دختران نظرات کمتری را در کن

ابرراز مري-

کنند و حتي در کن های مشارکتي ،درگيری دختران کمتر از پسران است البته معلمين در
کن ها از دختران انتظرارات کمترری دارنرد کره مريتوانرد بره کراهش تعامرل دخترران و
عدمدرگيری رتتاری ر عاففي آنان در کن

منجر شود (سادکر ،سرادکر و کنیرن)3333 ،

همچنين در تبيين این یاتته ميتوان گفت از آنجا کره دخترران بلروغ و عنبرم آن را زودترر
تجربه ميکنند ،از این رو ،در مسابل مربوط به آن بيشتر درگير ميشروند (مرثنب بره قياترهی
خود حسا تر ميشوند ،همساالن و خواستههای آنان در اولویت قرار ميگيرد ،خرانواده و
افراتيان انتظارات بيشتری از آنها پيدا ميکنند) که از آن فرف باعث ميشرود در وترقدادن
خود با شرایط جدید دچار مشکل شده و به عدمدرگيری رتتاری ر عراففي بيشرتر آنران در
کن

و تعاليت های درسي منجر شود
بهفور کلي سازهی درگيری رتتاری ر عاففي در تعاليتها و امرور درسري پريشبينري

کننده مهم عدمترک تحصيل دانشآموزان و اکتساب موتقيتهای بيشتر توسرط آنران اسرت
(جانسون ،ميشرل ،رای ،مرکگروایر و سانيسرلو )2006 ،و همچنرين باعرث کراهش خطرر
درگير شدن در رتتارهای انحراتي نظير استفاده از الکل ،ماریجوانرا ،سريگار و خشرونت در
نوجواني ميشود (شاکت ،دد  ،هام مونتاگو )2006 ،20در مجموع ،ميتوان گفت عواقرب
و پيامدهای ناشي از درگيری ،فوالني مدت است و تقط به دوران مدرسه محدود نميشرود
(جوزفبونو ،)2033 ،23بنابراین مدار

ملزم هستند که به تدوین برنامههرایي بپردازنرد کره

ميزان درگيری تحصيلي دانشآموزان که برا درگيرری و ترنشهرای پيوسرته در قلمروهرای
علمي ،بينتردی ،توقبرنامه مشخص ميشود را اتزایش دهند

بررسي ویژگيهای روان سنجي پرسشنامه درگيری رتتاری و عاففي تحصيلي در

93

از محدودیتهای پژوهش حاضر ،محاسبه پایایي پرسشرنامهی مرورد اسرتفاده در ایرن
پژوهش ،تنها به روش آلفای کرونبا بود؛ زیرا امکان استفاده از دیگر روش بررسي پایرایي
(بازآزمایي) به علت عدم امکان اخذ مجوز برای دسترسي دوباره به دانشآموزان ميسر نبود
برای محققان آتي و عنقمند به انجام پرژوهش در زمينرهی ابعراد رتتراری و عراففي
درگيری تحصيلي دانشآموزان ،پيشنهاد ميشود تحقيقاتي با استفاده از پرسشرنامهی تحقيرق
حاضر انجام شود و تاثير درگيرری رتتراری و عراففي دانرش آمروزان برر روی یرادگيری و
پيشرتت تحصيلي آنها مورد بررسي قرار گيرد عنوه بر این ،پژوهشگران مريتواننرد نقرش
عوامل خانوادگي ،تردی و اجتماعي ،و نيرز پيامردهای روانشرناختي و بهزیسرتي درگيرری
رتتاری و عاففي تحصيلي را نيز مورد بررسي قرار دهند
يادداشتها 
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عابدیني ،یاسمين ( )3188مدل ساختاری پيشرتت تحصيلي در دانشآموزان رشته ریاضري:
نقرش واسررطهای راهبردهررای یررادگيری در ارتبرراط ميرران اهررداف پيشرررتت و پيشرررتت
تحصيلي تصلنامه نوآوریهای آموزشي337 -38 ،)12( 8 ،
عابدیني ،یاسمين؛ حجازی ،الهه؛ سجادی ،حسين؛ و قاضيفبافبایي ،محمود ( )3187نقش
واسطه ای درگيری تحصيلي در ارتبراط برين اهرداف اجتنرابي ر عملکرردی و پيشررتت

تحصرريلي در دانررشآمرروزان دختررر در رشررته علرروم انسرراني پررژوهشهررای تربيترري و
روانشناختي دانشکده علرومتربيتري و روانشناسري دانشرگاه اصرفهان 3( 4 ،پيراپي ،)3
58-43
غنمعليلواساني ،مسعود؛ حجازی ،الهه؛ خضریآذر ،هريمن ( )3133نقرش خودکارآمردی،
ارزش تکليف ،اهداف پيشرف و درگيری شرناختي در پيشررتت ریاضري :آزمرون مردل
علّي تصلنامه نوآوریهای آموزشي28-7 ،)43(33 ،
غنمعليلواساني ،مسعود؛ خضری آذر ،هيمن؛ اماني ،جواد ( )3130تفاوتهای جنسريتي در
خودکارآمدی ،اهداف پيشرتت ،ارزش تکليف ،درگيرری شرناختي و پيشررتت ریاضري
مطالعات زنان12-7 ،)3(3 ،
کارگزاری ،زمان و تهراني ،رودانگيز ( )3175بررسي شيوه های مشارکت دانرشآمروزان و
معلمين در امر خودگرداني مدار

گاهنامهی پژوهشي35 -3 ، 8 ،
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) بررسري عوامرل مرؤثر برر ميرزان مشرارکت دانرشآمروزان در3174(  حبيبره،کرکهآبرادی
 دانشرگاه،راهنمایي شهرتهران پایاننامه منتشرنشده کارشناسي ارشد

تعاليتهای مدار

 دانشکده علوم اجتماعي،عنمه فبافبایي تهران

) بررسي رابطه ابعاد رضایت از زنردگي برا3181(  راضيه، مرتضي و شيخاالسنمي،لطيفيان
سنمت عمومي و مؤلفههای آن در دانشجویان دانشرکده علروم تربيتري و روانشناسري
 دانشرگاه تربيرت، دومين سمينار سراسری بهداشرت روانري دانشرجویان،دانشگاه شيراز
 تهران، مدر
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