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چکـیده
پیشرفت تحصیلی مهمترین شاخص و نشاندهنده موفقیت در هر نظام آموزشی بوده که همواره علل و عوامل مختلفی را
می-توان در موفقیت دانشآموزان مد نظر قرار داد .یکی از این عوامل ،امید تحصیلی است که خود متاثر از عواملی
همچون درگیری تحصیلی میباشد .پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامههای
(پرسشنامه درگیری تحصیلی توسط شوفلی و بکر ( )2002و پرسشنامه امید به تحصیل) بوده است .جامعه آماری پژوهش
حاضر شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر متوسطه دوم به تعداد  1430نفر در سطح شهر خرمآباد بوده .حجم نمونه با
استفاده از جدول مورگان  400نفر از دانشآموزان پسر و دختر پایه اول دبیرستانی شهر خرمآباد در سال تحصیلی 87-82
که به صورت تصادفی چندمرحلهای بوده تعیین گردید .نتایج نشان داد بین درگیری تحصیلی و امید به تحصیل رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد .متغیر درگیری تحصیلی توانایی پیشبینی  %43از واریانس امید به تحصیل در دانشآموزان را
دارد .با توجه به نتایج کسب شده میتوان گفت متغیر درگیری تحصیلی تاثیر بسزایی بر روی متغیر امید به تحصیل و
موفقیت تحصیلی در دانشآموزان دارد.

واژگـان کلـیدی :امید به تحصیل ,درگیری تحصیلی ,دانشاموزان ،متوسطه دوم.

 -1کارشناسی ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ،استان اراک ،ایران( .نویسنده مسئول)
.roilavatandost1350@gmail.com

 -2استاد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ،استان اراک ،ایران.
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 -1مقدمه
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پیشرفت تحصیلی فراگیران مهمترین شاخص و نشاندهنده موفقیت در هر نظام آموزشی است زیرا بیانگر میزان بهرهوری و
یادگیری فرد از آموزش است .همواره علل و عوامل مختلفی را میتوان در موفقیت و داشتن آیندهی تحصیلی بهتر در دانشآموزان
مد نظر قرار داد و یکی از این عوامل ،امید تحصیلی است که خود متاثر از عوامل دیگر است .در نظر گرفتن بیش از  20سال
تحقیق در زمینه امید بیانگر این امر است که دانشآموزان امیدوارتر در تحصیل و زندگی ،از دانشآموزان دارای امیدواری کمتر،
عملکرد بهتری نشان میدهند .فکر امیدوار نشاندهنده این اعتقاد است که میتوان مسیر اهداف را پیدا کرد و باعث انگیزه استفاده
از آن مسیر میشود و در نتیجه امید جهتدهنده احساسات و رفاه مردم و جزئی ضروری از شادی و موفقیت در زندگی است
(یارمحمدزاده و همکاران .)1488 ،امید از راه تحصیل میتواند فراگیر را نسبت به زندگی و داشتن آیندهای بهتر و پویا محیا ساخته و
ارتباط تنگاتنگی را با موفقیت و آیندهی تحصیلی بهتر در دانشآموزان به همراه داشته باشد (قدمپور و همکاران .)1482 ،عوامل
مختلفی بر میزان امید به تحصیل در دانشآموزان نقش دارند و در این میان میتوان به درگیری تحصیلی اشاره کرد .در ارتباط با
درگیری تحصیلی در دانشآموزان عوامل مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دخیل هستند .درگیر شدن دانشآموزان در یک
فعالیت تحصیلی به این اشاره دارد که اوال تکلیف توجه دانشآموزان را جلب کرده و تحت فرمان خود درآورد ثانیا دانشآموز انرژی
خود را برای انجام تکالیف بسیج نماید و تا پایان انجام تکلیف ،هیجان و انرژی خود را حفظ کند .درگیری تحصیلی سازهای است
که برای اولین بار جهت درک و تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح گردید و به عنوان پایه و اساسی برای تالشهای اصالح-
گرایانه در حوزه تعلیم و تربیت مورد نظر قرار گرفت .به طور کلی مفهوم درگیری تحصیلی بر نقش خودآگاهی در مطالعه ،طراحی
عقاید فراشناختی و خود نظمدهی تاکید میکند (قدمپور و همکاران .)1484 ،با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر مولفهی امید به
تحصیل در آینده تحصیلی دانشآموزان و فاکتورهای موثر بر آن ،این پژوهش با هدف پیشبینی میزان امید به تحصیل بر اساس
درگیری تحصیلی در دانشآموزان انجام شد.

 -2اهداف و فرضیات
هدف :تعیین رابطه بین درگیری تحصیلی و امید به تحصیل در دانش آموزان.
فرضیه :بین درگیری تحصیلی و امید به تحصیل در دانشآموزان رابطه وجود دارد.

 -3روشکار
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری اطالعات ،توصیفی از نوع همبستگی است که در آن روابط چند
متغیر با یکدیگر بررسی میشود .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر به تعداد  1430نفر بوده است.
حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  400نفر از دانشآموزان پسر و دختر مقطع متوسطه دوم (پایه اول دبیرستان) شهر خرمآباد
در سال تحصیلی  87-82تعیین گردید.
در این پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای از بین کلیه دبیرستانهای دخترانه و پسرانه شهرستان
خرمآباد ،شش دبیرستان مقطع متوسطه دوم (سه دبیرستان پسرانه و سه دبیرستان دخترانه) به صورت تصادفی انتخاب و از هر
دبیرستان مقطع متوسطه دوم یک کالس پایه اول به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامهها بین دانشآموزان توزیع شد.

 -1-3ابزار گردآوری اطالعات
برای انجام تحقیق حاضر از دو پرسشنامه استفاده شد:
-1پرسشنامه درگیری تحصیلی
-2پرسشنامه امید به تحصیل
پرسشنامه درگیری تحصیلی توسط شوفلی و بکر ( )2002ساخته شده است .این مقیاس دارای  8گویه و سه مولفه است با یک
مقیاس لیکرت پنج درجهای (هرگز تا همیشه) و هر ماده دارای ارزشی بین  1تا  3است .با سؤاالتی مانند( :هنگامی که درس می
خوانم ،همه ی چیزهای اطرافم را فراموش می کنم) درگیری تحصیلی را میسنجد .منظور از درگیری تحصیلی میزان مشارکت
یادگیرنده یا تعهد او در فعالیت هدف یادگیری است .در این پژوهش منظور از درگیری تحصیلی نمرهای است که پاسخ دهندهگان
به سواالت  8گویهای پرسشنامة درگیری تحصیلی میدهند.
مولفههای پرسشنامه:
 -1توانمندی8 ،1 ،4 ،
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 -2تعهد3 ،7 ،2 ،
 -4جذب8 ،4 ،2 ،
هرگز
1

جدول  -1نمرهگذاری لیکرت پنج گزینهای پرسشنامه درگیری تحصیلی
اغلب اوقات
گاهی اوقات
به ندرت
4
4
2

همیشه
3

در تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه :بر اساس این روش از تحلیل شما نمرههای به دست آمده را جمع کرده و سپس بر
اساس جدول ذیل قضاوت میشود.
جدول -2تفسیر نمرات کسب شده از پرسشنامه درگیری تحصیلی
حد متوسط نمرات
حد پایین نمره
22/3
8

حد باالی نمرات
43

جدول  -3آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه درگیری تحصیلی
آلفای کرونباخ
تعداد سواالت
مولفه
0/72
4
توانمندی
0/73
4
تعهد
0/78
4
جذب
0/72
8
کل

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)12 :پاییز 2042

در پژوهش سیف و همکاران روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است (سیف .)1482 ،قابلیت
اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه میگیرد یعنی اینکه ابزار اندازهگیری در
شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد .در پژوهش سیف و همکاران ،پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ
باالی  0/70به دست آمده است (سرمد و همکاران1480 ،؛ سیف .)1482 ،در این پژوهش حاضر نیز روایی محتوایی پرسشنامه
توسط اساتید و متخصصین دانشگاهی تایید و پایایی پرسشنامه نیز توسط روش آلفای کرونباخ برای تمامی مولفهها به شرح ذیل
میباشد که از پایایی قابل قبولی برخوردار است.

ب -پرسشنامه امید به تحصیل
یک پرسشنامه  27سوالی استاندارد بوده که به منظور ارزیابی میزان امید به تحصیل از ابعاد مختلف (امید به کسب فرصت ها،
امید به کسب مهارتهای زندگی ،امید به سودمندی مدرسه ،امید به کسب شایستگی) در تحقیقات متعددی مورد استفاده قرار گرفته
است .نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف  3گزینهای لیکرت میباشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:
البته این شیوه نمره گذاری در مورد سواالت شماره  27 ،24 ،21 ،14 ،10 ،8 ،2معکوس میباشد.
این پرسشنامه دارای  4بعد بوده که در جدول زیر ابعاد و نیز شماره سواالت مربوط به هربعد ارائه گردیده است:
جدول  -4ابعاد پرسشنامه امید به تحصیل
بعد

سواالت مربوطه

امید به کسب فرصت ها

14 ،8 ،8 ،2 ،3 ،4 ،4 ،2 ،1

امید به کسب مهارتهای زندگی

23 ،24 ،22 ،20 ،18 ،17 ،12 ،7

امید به سودمندی مدرسه

 24 ،21 ،14 ،11 ،10و 27

امید به کسب شایستگی

22 ،18 ،13 ،12

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد از پرسشنامه ،مجموع امتیازات مربوط به تک تک سواالت آن بعد را با هم محاسبه
کرده و امتیازات کلی باالتر نشان دهنده امید به تحصیل باالتر در فرد پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس.
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جدول  -5تفسیر نمرات کسب شده از پرسشنامه امید به تحصیل
حد متوسط نمره
حد پایین نمره
27

حد باالی نمره
143

70-30

در پژوهش خرمایی و کمری ( )1482روایی صوری و محتوای این مقیاس با استفاده از نظر اساتید و روایی سازه با استفاده از
روش تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفته است .همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت
که نتایج آن در جدول زیر ارائه گردیده است (خرمایی و همکاران.)1482 ،
جدول  -6آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه امید به تحصیل در پژوهش خرمایی
بعد

آلفای کرونباخ

امید به کسب فرصتها

0/80

امید به کسب مهارتهای زندگی

0/80

امید به سودمندی مدرسه

0/80

امید به کسب شایستگی

0/72

کل

0/84
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در پژوهش حاضر نیز روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و پایایی ابزار به وسیله آلفای کرونباخ به دست آمد که
به شرح جدول ذیل میباشد که دارای سطح قابل قبولی میباشد.
جدول  -7آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه امید به تحصیل در پژوهش حاضر
بعد

آلفای کرونباخ

امید به کسب فرصت ها

0/72

امید به کسب مهارتهای زندگی

0/78

امید به سودمندی مدرسه

0/73

امید به کسب شایستگی

0/72

کل

0/78

محقق برای شروع فعالیتهای اجرایی پایان نامه ،از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک معرفینامه دریافت نمود.
با توجه به اینکه جامعه آماری پژوهش دانشآموزان سال اول دبیرستان بودند ،معرفینامه ارائه شده مجوز فعالیت برای انجام
پژوهش در این سازمان بود.سپس پژوهشگر با مراجعه به بخش پژوهش و مدیریت این سازمان ،مجوز اجرای پژوهش در آموزش و
پرورش این منطقه را دریافت نمود .جهت اجرای پرسشنامه نیز محقق و همکاران ،با تک تک آزمودنیها مالقات حضوری داشته و
پرسشنامهها را اجرا نمودند.
تجزیه تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه ،در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت .در سطح آمار توصیفی از
آمارهایی نظیر فراوانیها ،میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی دادهها از آزمون کولموگروف اسمیرنف ،ضرایب
همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.

 -4یافتهها
 -1-4یافتههای توصیفی

جنسیت
پسر
دختر
جمع کل

55

جدول  -8توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت
دانش آموزان مقطع متوسطه دوم
درصد فراوانی
فراوانی
143
٪48/44
133
٪31/27
400
٪100

با توجه به جدول  400 ،8نفر حجم کل نمونه را تشکیل میدهد که از این تعداد دانشآموز مقطع متوسطه دوم  133نفر دختر
( 143 ،)% 31/27نفر پسر ( )% 48/44میباشند.
جدول  -9توزیع فراوانی و درصد فراوانی سن در شرکت کنندگان
دانش آموزان مقطع متوسطه دوم
درصد فراوانی
فراوانی
سن
120
 13-14سال
٪40
143
 12-13سال
٪43
43
باال
 12سال به
٪13
400
جمع کل
٪100

با توجه به جدول  400 ،8نفر حجم کل نمونه را تشکیل میدهد که از این تعداد  120نفر در رنج سنی  13-14سال (،)% 40
 143نفر در رنج سنی  12-13سال ( )%43و  43نفر در رنج سنی  12سال به باال ( )% 13میباشند.
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جدول  -11توصیف میانگین و انحراف استاندارد متغیرها و مولفههای آن در آزمودنیهای پژوهش
آزمون توصیفی
انحراف استاندارد
میانگین
متغیر و زیرمتغیر
14/24
28/08
درگیری تحصیلی
3/32
27/43
توانمندی
8/83
21/18
تعهد
2/27
24/24
جذب
2/14
23/10
امید به تحصیل
8/43
17/08
امید به کسب فرصتها
10/24
13/32
امید به کسب مهارتهای زندگی
8/14
18/22
امید به سودمندی مدرسه
7/12
21/02
امید به کسب شایستگی

در جدول  10میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد پژوهش و مولفههای آن ارائه گردیده است .بر این اساس مقدار
میانگین درگیری تحصیلی و مولفههای توانمندی ,تعهد و جذب به ترتیب برابر  ,24/24 ،21/18 ،27/43 ،28/08متغیر امید به
تحصیل و مولفههای کسب فرصتها ,امید به کسب مهارتهای زندگی ,امید به سودمندی مدرسه و امید به کسب شایستگی به
ترتیب برابر  18/22 ،13/32 ،17/08 ،23/10و  21/02میباشد.

 -2-4تحلیل استنباطی دادهها (تحلیل فرضیهها)
قبل از انجام آزمون های آماری ،الزم است نرمال بودن داده های جمع آوری شده بررسی شود .برای این کار از آزمون
کلموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است .اگر در این آزمون مقدار احتمال از سطح معناداری پنچ صدم کمتر باشد ،توزیع نرمال
نیست و در غیر اینصورت توزیع نرمال خواهد بود .نتایج این آزمون برای متغیرهای این پژوهش بصورت زیر می باشد.
همان طور که در جدول  11مشاهده می شود سطح معناداری در تمامی متغیرهای پرسشنامهها و مولفههای مربوطه ،از پنچ
صدم بیشتر میباشد که معنیدار نمیباشد( )P ≥ 0/05و نشان دهنده توزیع نرمال دادهها در این پژوهش میباشد ،لذا با توجه به
این موارد ذکر شده در تحلیل اطالعات از آزمونهای پارامتریک استفاده میشود.
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جدول  -11آزمون کلموگروف-اسمیرنوف در بررسی نرمال بودن دادههای به دست آمده از پرسشنامهها
Z
نوع توزیع
معناداری
شاخصها
نرمال
0/48
0/23
درگیری تحصیلی
نرمال
0/34
0/38
توانمندی
نرمال
0/37
0/32
تعهد
نرمال
0/38
0/41
جذب
نرمال
0/38
0/48
امید به تحصیل
نرمال
0/32
0/3
کسب فرصتها
نرمال
0/33
0/41
امید به کسب مهارتهای زندگی
نرمال
0/42
0/42
امید به سودمندی مدرسه
نرمال
0/48
0/48
امید به کسب شایستگی

 -3-4آزمون فرضیه پژوهش
بین درگیری تحصیلی و امید به تحصیل در دانشآموزان متوسطه دوم شهر خرمآباد رابطه وجود دارد.به منظور بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی و امید به تحصیل دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرمآباد از ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شد که نتایج آن به شرح زیر میباشد:
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جدول  -12برآورد ضریب آزمون پیرسون جهت بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی و امید به تحصیل در دانشآموزان

درگیری تحصیلی

متغیر
تعداد

امید به تحصیل

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

**

400

ضریب تعیین

0/001

0/482

24/202

 معناداری در سطح 0/01

با توجه به نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معناداری بدست آمده کمتر از  0/01میباشد ،بنابراین فرضیه صفر رد
و فرضیه مقابل تایید میگردد ،بدین معنی که با  0/88اطمینان میتوان گفت ،بین امید به تحصیل و درگیری تحصیلی در دانش-
آموزان ارتباط وجود دارد .همچنین از نظر آماری رابطه مثبت و معنیدار بوده به این صورت که هر چه درگیری تحصیلی در دانش-
آموزان افزایش پیدا کند میزان امید به تحصیل افزایش پیدا میکند و بالعکس.
جدول  -13تحلیل رگرسیون چندگانه جهت پیشبینی امید به تحصیل بوسیله مولفه درگیری تحصیلی و ابعاد آن

متغیر

R

R2

F

Sig

B

Beta

T

Sig

درگیری تحصیلی

0/34

0/43

43/44

0/001

0/88

0/42

3/4

0/001

درگیری تحصیلی
توانمندی

0/27

0/42

27/27

0/001

0/43

0/21

2/78

0/001

0/81

0/18

2/41

0/001

با توجه به مندرجات موجود در جدول  ،14متغیر درگیری تحصیلی توانایی پیشبینی  %43از واریانس امید به تحصیل در
دانشآموزان را دارد ( F =43/44و  .)P>0/001در ادامه و در گام بعدی پس از ورود زیر مولفه توانمندی ،درگیری تحصیلی و
توانمندی توانایی پیشبینی  % 42از واریانس درگیری تحصیلی در دانشآموزان را به صورت معنادار دارند ( F =27/27و
 .)P>0/001ضرایب مثبت به دست آمده برای بتا برای درگیری تحصیلی  %21و برای توانمندی  %18میباشد که بازگو کننده این
مطلب میباشد که با افزایش نمرات در این متغیرها به اندازه یک انحراف معیار ،نمره امید به تحصیل نیز به اندازه  %21و %18
انحراف معیار افزایش مییابد.
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 -5بحث و نتیجهگیری

تقدیر و تشکر :این مطالعه حاصل بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ،لذا نویسندگان
مراتب تشکر و قدردانی خود را از کلیه اساتید و کارکنان دانشکده علوم انسانی اعالم میدارند.

منابع
.1
.2
.4
.4
.3
.2
.7
.8
.8

بروجردی ،م .1481 .بررسی اثربخشی آموزش انگیزش پیشرفت بر ادراک از ساختار کالس و درگیری تحصیلی دانشآموزان
سال سوم راهنمایی شهرستان سقز .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی.
خرمایی ،فرهاد; کمری ،سامان .)1482( .ساخت و بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس امید به تحصیل .دو فصلنامه
راهبردهای شناختی در یادگیری ،سال پنجم ،شماره هشتم ،بهار و تابستان  ،82ص .13-47
سرمد ،زهره؛ حجازی ،الهه و عباس بازگان( )1480روش تحقیق در علوم رفتاری ،تهران :انتشارات آگه.
سماوی ,ع; ابراهیمی ,ک; جاودان ,م .)1483( .بررسی رابطه درگیریهای تحصیلی ,خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی با
پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان دبیرستانی شهر بندر عباس .فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری.82-71 ;)7( 4 ,
سیف ،محمد حسین .)1482( .مدل علی تطبیقی فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و پیام نور،
مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.11-24 :)2(17 ،
فرهادی ,ع; ساکی ,ک; قدمپور ,ع; خلیلی گشنیگانی ,ز; چهری ,پ .)1483( .پیشبینی ابعاد درگیری تحصیلی بر اساس
مولفههای سرمایه روانشناختی دانشجویان .ماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی.144-128 ;)2( 8 ,
قدمپور ,ع; یوسفوند ,ل; رادمهر ,پ .)1482( .مقایسه اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر امید تحصیلی
در دانشآموزان دختر و پسر .فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری.47-44 ;)8( 3 ,
قدمپور ،ع ا؛ میرزاییفر ،د؛ سبزیان ،س .1484 .بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی و افت تحصیلی در دانشآموزان پسر و
دختر سال اول دبیرستانهای شهر اصفهان .فصلنامه روانشناسی تربیتی.247-244 :)44(10 ،
یارمحمدزاده ،پ؛ بختیار نصرآبادی ،ح؛ آقابابایی ،ر؛ جمشیدی کوهساری ،م .1488 .تبیین متغیرهای ادراکی تفکر انتقادی و
بعد شناختی پیشرفت تحصیلی .مجله اندیشههای نوین تربیتی.80-73 :)2(2 ،
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نتایج به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد بین درگیری تحصیلی و امید به تحصیل رابطه معناداری
وجود دارد .با توجه به نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون ( ،)r=0/482سطح معناداری بدست آمده کمتر از  0/01میباشد،
بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه مورد نظر تایید میگردد ،بدین معنی که با  0/88اطمینان میتوان گفت ،بین درگیری تحصیلی و
امید به تحصیل دانشآموزان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد به این صورت که هر چه درگیری تحصیلی در دانشآموزان
افزایش پیدا کند میزان امید به تحصیل دانشآموزان افزایش پیدا میکند و بالعکس .نتایج این پژوهش با پژوهشهای سماوی و
همکاران ( )1483و فرهادی و همکاران ( )1483هماهنگ و همسو میباشد.
درگیری تحصیلی به کیفیت تالشی که دانشآموزان صرف فعالیتهای هدفمند آموزشی میکنند تا به صورت مستقیم به نتایج
مطلوب دست یابند ،اشاره میکند .در اغلب مطالعات درگیری یا سازههای متضاد نظیر عدم درگیری ،کنارهجویی ،ترک تحصیل،
احساس بیگانگی و مخالفت همراه میشود .در پژوهشهای اولیه ،سازه درگیری بیشتر با اصطالح ترک تحصیل دانشآموزان
مدنظر قرار گرفته است ،زیرا به لحاظ نظری درگیری دانشآموزان شامل فرآیند کار کردن به منظور ارتقای یادگیری و پیشرفت
دانشآموز و اجتناب از خطر ترک تحصیلی است .مفهوم درگیری در دو دهه اخیر توجه پژوهشی فزایندهای را جلب کرده است
(بروجردی .)1481 ,به عبارت دیگر درگیری تحصیلی نوعی سرمایهگذاری روانشناختی و تالش مستقیم برای یادگیری ،فهمیدن و
تسلط در دانش ،مهارتها و هنرهایی است که میزان امید به تحصیل و در نتیجه تالش و فعالیتهای تحصیلی را ارتقا میدهد.
درگیری دانشآموز در مدرسه و در کالس درس به طور گسترده و در تکالیف تحصیلی به طور خاص هدف مهم ،آموزش است.
عالوه بر این درگیری به عنوان پیشبینی کننده برجسته موقعیت تحصیلی دانشآموز در کوتاه مدت و بلند مدت است.
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