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چکيده
هدف پژوهش حاضر ،بررسي رابطه بین درگیري تحصیلي (شناختي ،رفتاري و عاطفي) و افت تحصیلي
در دانشآموزان پسر و دختر سال اول دبیرستانهاي شهر اصفهان بود .جامعه آماري این پژوهش شامل
کلیه دانشآموزان پسر و دختر سال اول دبیرستانهاي شهر اصفهان در سال تحصیلي  3232-33بود .نمونه
آماري برابر با  262نفر که به روش نمونهگیري تصادفي مرحلهاي انتخاب گردید .روش پژوهش،
توصیفي از نوع همبستگي بود .دادههاي مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته با درجهبندي لیکرت
جمعآوري گردید .براي تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهاي آماري مناسب در سطوح توصیفي و
استنباطي استفاده شد .نتایج نشان داد بین ابعاد درگیري تحصیلي (شناختي ،عاطفي و رفتاري) و افت
تحصیلي رابطه منفي وجود دارد ( ،)P<2/23از طرفي دیگر ،درگیري تحصیلي توان پیشبیني افت -
تحصیلي را دارد.
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مقدمه
رمز موفقیت یک معلم در این است که فراگیرنده را مشتاق یادگیري کند و با دخالت دادن
در فرایند آموزش ،او را به سوي یادگیري فعال سوق دهد (احمدوند .)3231 ،یکي از مسائل
عمدهاي که برخي از مدارس با آن روبرو هستند ،بيعالقگي تحصیلي در مدرسه و نبودن
انگیزههاي علمي قوي در بین دانشآموزان براي کار و تالش علمي جدي است (قادري،
 .)3233در واقع انگیزش عاملي است که ما را از ماللت به سوي عالقه حرکت ميدهد.
انگیزش عبارت است از عاملي که به ما انرژي ميدهد و فعالیتهاي ما را هدایت ميکند.
انگیزش در واقع موتور حرکت هر فردي است .یکي از دالیل افت تحصیلي ،نداشتن
انگیزش پیشرفت ميباشد.
پایان سال تحصیلي براي دانشآموزي که مردود شده است لحظهاي بحراني است ،زیرا
شکست ،تصوري را که دانشآموز از خود دارد ،دگرگون ميسازد و نیز دیدگاه دیگران
را نسبت به او تغییر ميدهد .این تغییرات ،در شخصیت در حال تکوین و تشکیل دانشآموز
بسیار ظریف و آسیبپذیر است و آثار نامطلوب بر جاي ميگذارد .در ضمن ،تجربیات
موفق مدرسه باعث نگرش مثبت به خود مي شود ،اما تجربیات ناموفق مدرسه به مفهوم
منفي ميانجامد که در نتیجه آن فرد ممکن است دچار دید منفي نسبت به خود شود .اگر
یک دانشآموز صرفنظر از سابقه زندگياش بتواند در مدرسه موفق شود براي موفقیت
در زندگي نیز شانس فوقالعادهاي دارد و در صورتي که در یکي از مراحل آموزش خود
(مقاطع ابتدایي ،راهنمایي ،دبیرستان یا دانشگاه) با شکست مواجه شود شانس او براي
موفقیت در زندگي به مقدار زیادي کاهش پیدا ميکند.
افت تحصیلي 3را نباید نادیده گرفت زیرا بین افت تحصیلي ،مردودي و ترک تحصیل
رابطه وجود دارد .مطالعاتي که به بررسي رابطه بین مردودي و ترک تحصیل در دبیرستان
پرداختهاند همواره نشان دادهاند که اکثر دانشآموزاني که تجربه مردودي دارند در نهایت
مدرسه را رها ميکنند .برخي از محققان گزارش کردهاند که ترک تحصیلکنندگان پنج
برابر بیشتر از دیگر دانشآموزان تجربه مردودي دارند .در نتیجه یکي از مهمترین مسائل
1. dropout
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و مشکالت نظامهاي آموزشي ،موضوع افت تحصیلي است زیرا هر ساله از این طریق تعداد
زیادي از منابع و استعدادهاي بالقوه انساني و اقتصادي تلف شده و آثار شوم و ناگواري
در زندگي فردي ،خانوادگي و اجتماعي بر جاي ميگذارد (رئوفي و همکاران.)3236 ،
منظور از افت تحصیلي در این پژوهش نزول از یک سطح باالتر به سطح پایینتر در تحصیل
و آموزش است؛ به عبارت دیگر زماني که معدل دانشآموز افت ميکند و نمرات داراي
ریزش ميباشند ميتوان گفت دانشآموز داراي افت تحصیلي است.
درگیري تحصیلي 3نیز سازهاي است که براي اولین بار براي درک و تبیین افت و
شکست تحصیلي مطرح گردید و به عنوان پایه و اساسي براي تالشهاي اصالحگرایانه در
حوزه تعلیم و تربیت مد نظر قرار گرفت (فردریکس 3و همکاران )3222 ،سازه درگیري
تحصیلي ،هسته بسیاري از نظریههاي ترک تحصیل ميباشد (فین .)3333 2،پژوهشها نشان
داده اند که اگر بتوان یادگیرنده را هر چه بیشتر درگیر مسائل تحصیلي و تکالیف یادگیري
نمود ،بیشتر ميتوان به موفقیت علمي و کاهش افت تحصیلي او امیدوار بود .این فعالیت
یادگیرنده ،از سوي محققان تحت عنوان مفهوم درگیري تحصیلي شناخته ميشود (انتویستول
و مککان.)3222 ،2
تعاریف و مدلهاي مختلفي از درگیري تحصیلي ارائه شده است ،در الگوي فین،
درگیري تحصیلي متشکل از دو مؤلفه عاطفي و رفتاري است .مؤلفه رفتاري مانند پایداري
در تکالیف درسي و مؤلفه عاطفي مانند ارزشدهي به تکالیف درسي و یادگیري .با این
حال ،مروري بر تحقیقات جدیدتر نشان ميدهد که درگیري تحصیلي سازهاي چند بُعدي
است که متشکل از مؤلفههاي مختلف شناختي ،عاطفي و رفتاري است (رشلي و
کریستنسون.)3226 ،1
مفهوم درگیري تحصیلي به کیفیت تالشي که دانشآموزان صرف فعالیتهاي هدفمند
آموزشي ميکنند تا به صورت مستقیم به نتایج مطلوب دست یابند ،اشاره دارد (لینن برینک
1. academic engagement
2. Fredericks
3. Finn
4. Entwistle & McCune
5. Reschly & Christenson

432

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،شماره سیوچهارم ،سال دهم ،زمستان 39

و پینتریچ ،3ریچاردسون 3و همکاران .)3222 ،درگیري رفتاري شامل رفتارهاي قابل مشاهدة
دانشآموزان در برخورد با تکالیف است و مؤلفههاي تالش ،پایداري و درخواست کمک
از دیگران را شامل ميشود .درگیري شناختي به انواع فرایندهاي پردازش که توسط دانش-
آموزان براي یادگیري مورد استفاده قرار ميگیرد اشاره دارد (راویندران 2و همکاران،
 .)3222درگیري شناختي شامل راهبردهاي شناختي و فراشناختي است .درگیري عاطفي
شامل سه مولفة احساس ،ارزش و عاطفه است .براي مثال ،مؤلفه ارزش ،تکلیف باورهاي
دانشآموزان را در این مورد منعکس ميکند که چرا مواد و مهارتهایي که یاد ميگیرند
مفید ،مهم و جذاباند (ولترز و روزنتال.)3222 ،2
در ایران تحقیقات گستردهاي در رابطه با افت تحصیلي انجام شده است ولي این
تحقیقات به درگیري تحصیلي و رابطه آن با افت تحصیلي اشاره نکردهاند .تمنائيفر
( ) 3236در تحقیقي با هدف بررسي عوامل مؤثر بر افت تحصیلي که بر روي دانشجویان
مشروط انجام داد به این نتیجه رسید که میزان انگیزش تحصیلي باال باعث فعالیتهاي
تحصیلي بیشتر ،انجام تکالیف درسي مضاعف و در نتیجه پیشرفت تحصیلي بیشتر ميشود.
گومارا و آرسینو )3223( 1در پژوهشي بر روي  322دانشآموز ،نقش توانایيهاي
شناختي و هیجان را در عملکرد و پیشرفت تحصیلي همساالن بررسي کردند .پژوهشگران
نتیجه گرفتند که دو متغیر تنظیم هیجاني و عاطفه تحصیلي در پیشرفت تحصیلي دانش
آموزان و نمرات پایان دوره تحصیلي تأثیر معنادار و منحصر به فردي دارد و فراتر از
توانایيهاي شناختي دانشآموزان است .تراتوین 6و همکاران ( )3223در پژوهشي با
کنترل هوش ،وضعیت اجتماعي و اقتصادي ،انگیزش و نوع مدرسه ،رابطه میزان انجام
تکالیف در منزل را با پیشرفت تحصیلي در ریاضیات بررسي کردند .آنها نشان دادند
که فراواني انجام تکلیف ،رابطه مثبتي با کسب نمرات باالتر در درس ریاضي دارد و
1. Linnenbrink & Pintrich
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طوالني بودن زمان انجام تکالیف ،رابطه منفي با پیشرفت تحصیلي دارد .رستگار و
همکاران ( )3233در پژوهشي با عنوان باورهاي هوشي و پیشرفت تحصیلي :نقش اهداف
پیشرفت و درگیري به این نتیجه رسیدند که رابطه باورهاي هوشي و پیشرفت تحصیلي
تحت تأثیر اهداف پیشرفت و ابعاد درگیري تحصیلي قرار دارد ،به طوري که باور هوشي
ذاتي از طریق اهداف رویکرد – عملکرد ،اهداف اجتناب  -عملکرد و ارزش تکلیف بر
پیشرفت تحصیلي به طور غیر مستقیم اثر ميگذارد.
در پژوهش عابدیني ( )3236یافتهها نشان دهنده نقش واسطهاي ابعاد شناختي ،عاطفي
و رفتاري درگیري تحصیلي در رابطه بین اهداف اجتنابي -عملکردي و پیشرفت تحصیلي
و عدم نقش واسطهاي درگیري تحصیلي رفتاري  -اجتماعي در این ارتباط بود ،به طوري
که رابطه مثبت و معناداري بین ارزش تکلیف و پیشرفت تحصیلي ،رابطهي منفي و معناداري
بین اهداف اجتنابي -عملکردي و پایداري در تکلیف و رابطهي منفي و معناداري بین
راهبردهاي پردازش سطحي و پیشرفت تحصیلي وجود داشت .ویلمز )3222( 3در پژوهش
خود نشان داد که معموالً در مدارسي که دانشآموزان از سطح باالیي از درگیري مدرسهاي
برخوردارند ،انتظارات باالیي از موفقیت (کاهش افت تحصیلي) ،جو انضباطي قوي و روابط
خوب میان معلم و دانشآموز وجود دارد .جانوس و همکاران ،)3223( 3نیز واقعیت و جریان
درگیري تحصیلي و رابطه آن را با ترک تحصیل بررسي کردند ،آنها مشاهده کردند که
میزان ترک تحصیل در دانشآموزاني بیشتر است که کاهش سریعتري در درگیري تحصیلي
از خود نشان دادهاند .حجازي و همکاران ( )3237نیز در تحقیقي با عنوان الگوي پیشبیني
پیشرفت تحصیلي ریاضي :نقش اهداف پیشرفت و ابعاد درگیري تحصیلي ،نقش واسطهاي
ابعاد درگیري تحصیلي در رابطه میان اهداف پیشرفت و پیشرفت ریاضي را تأیید کردند .با
توجه به یافتههاي پژوهشي از جمله پینتریچ ،)3222( 2الیوت و مک گریگور )3223( 2اهداف
تبحري با راهبردهاي فراشناختي (درگیري شناختي سطح باال) تالش و ارزش تکلیف (ابعاد
1. Willms
2. Janosz
3. Pintrich
4. Elliot & McGregor
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رفتاري و عاطفي درگیري) رابطه مستقیم دارد .تحقیقات زیادي نیز به نقش درگیريهاي
شناختي ،عاطفي و رفتاري دانشآموزان در پیشرفت و افت تحصیلي اشاره کردهاند .از جمله
این پژوهشها ميتوان به پژوهشهاي آرچامبلت ،)3223( 3هاریکیویکس 3و همکاران
( ،)3337هیجزن 2و همکاران ( ،)3227جان 2و همکاران ( ،)3223زنگیر )3223( 1اشاره کرد.
با این اوصاف از مهمترین تهدیدهاي آموزشى جهان ،از جمله کشور ایران افت تحصیلى
است که همواره مقادیر زیادى از استعدادهاى انسانى و منابع اقتصادى جامعه را هدر مىدهد
و منجر به نابسامانىهاى فردى ،خانوادگى و اجتماعى مىشود .این مسائل در کشور ایران
به صورت مردودى و ترک تحصیل نمایان ميشود (بني هاشمي .)3237 ،کودکان و
نوجوانان در دوران تحصیل ،نگرش مثبت یا منفي نسبت به خود و محیط پیرامون به دست
ميآورند .این مسأله به مقدار زیاد به تجارب موفق یا ناموفق دانشآموزان در دوران
تحصیل بستگي دارد .آنها در مدرسه در مسیر رشد و بالندگي قرار ميگیرند ،در نتیجه در
طول بهترین سالهاي عمر خود با عوامل مختلف مؤثر بر تحول شناختي ،عاطفي و اجتماعي
به کنش متقابل ميپردازند .آنها همچنین با پیشرفت در تحصیالت و افزایش میزان
یادگیري ،عالوه بر رشد علمي به سالمت رواني نیز دست پیدا ميکنند .بر عکس در
صورت عدم موفقیت تحصیلي و فشارهاي رواني ناشي از آن ،بهداشت روانيشان برهم
خورده و بدینگونه خسارتهایي متوجه آنها و جامعه ميشود .به همین دلیل باید به مقوله
افت تحصیلي توجه بیشتري نمود تا بتوان با شناخت آن ،توانایي ها و شایستگيهاي کودکان
و نوجوانان را بارور کرد و عواملي که با افت تحصیلي رابطه دارند و در کاهش آن مؤثرند
را شناسایي کرد .در نتیجه هدف این پژوهش بررسي رابطه بین درگیري تحصیلي و افت
تحصیلي ميباشد که درصدد پاسخگویي به سواالت زیر است -3 :آیا بین درگیري شناختي،
درگیري عاطفي و درگیري رفتاري با افت تحصیلي رابطه وجود دارد؟  -3آیا درگیري
تحصیلي دانشآموزان ميتواند افت تحصیلي آنها را پیشبیني کند؟
1. Archambault
2. Harackiewicz
3. Hijzen
4. Jean
5. Zyngier
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفي از نوع همبستگي است .جامعه آماري این پژوهش شامل
کلیه دانشآموزان پسر و دختر سال اول دبیرستانهاي دولتي شهر اصفهان در سال تحصیلي
 3232-33بود .از جامعه آماري مذکور بر اساس جدول کرجسي و مورگان ،حجم نمونه
برابر با  262نفر و به روش نمونهگیري تصادفي مرحلهاي انتخاب گردید .به این صورت
که از میان نواحي پنج گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان دو ناحیه (ناحیه یک و سه) به
صورت تصادفي انتخاب و از بین مدارس این نواحي تعداد  3دبیرستان ( 2دخترانه و 2
پسرانه) به صورت تصادفي انتخاب گردید .براي گردآوري دادهها از پرسشنامه محقق
ساخته استفاده شد که شامل  33سوال و  2مولفه رفتاري ( 2سوال) ،عاطفي ( 7سوال) و
شناختي ( 7سوال) است .روایي پرسشنامه از طریق روایي صوري و محتوایي مورد تائید
قرار گرفت .براي تعیین پایایي آن از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفاي
پرسشنامه  2/33محاسبه گردید و نشان دهنده آن است که پرسشنامه از پایایي باالیي
برخوردار است .براي تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگي پیرسون ،تحلیل رگرسیون
چندگانه به روش گام به گام استفاده شد

يافتهها پژوهش
در جدول  3دادههاي توصیفي پژوهش بر اساس متغیرهاي جمعیتشناختي ارائه گردیده
است.
جدول  .1مشخصات آزمودنیها بر حسب متغیرهای جمعیتشناختی
جنسیت

فراواني

درصد

مرد

333

%13/6

زن

323

%23/2

262

%322

3

322

%16/7

2

316

%22/2

262

%322

جمع
ناحیه
جمع
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همان طور که در جدول  3مشاهده ميشود 13 ،درصد افراد نمونه را مرد و  23درصد
را زن تشکیل ميدهدکه از بین آنها  17درصد از ناحیه  3و  22درصد از ناحیه  2انتخاب
شدهاند.
سوال اول) آیا بین درگیري شناختی ،درگیري عاطفی و درگیري رفتاري با
افت تحصیلی رابطه وجود دارد؟

با توجه به این که پژوهش حاضر به دنبال رابطه بین درگیري تحصیلي و افت تحصیلي
دانشآموزان ميباشد ،لذا براي بررسي این رابطه و پاسخ دهي به سئوال اول پژوهش،
ماتریس ضرایب همبستگي بین ابعاد درگیري و افت تحصیلي دانشآموزان در قالب جدول
 3ترسیم گردید.
جدول  .2ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای درگیری شناختی ،درگیری عاطفی ،درگیری
رفتاری و افت تحصیلی
همبستگي

درگیري شناختي درگیري عاطفي درگیري رفتاري افت تحصیلي
3

درگیري شناختي
درگیري عاطفي

**-2/72

درگیري رفتاري
افت تحصیلي

**- 2/16
** - 2/11

** 2/12

3
**2/62

3
3

**- 2/33
** p<2/ 23

همانطور که در جدول  3مشاهده ميشود بین متغیرهاي درگیري شناختي ،عاطفي،
رفتاري و افت تحصیلي رابطه منفي و معنيداري مشاهده شد ( )P<2/23و درگیري شناختي
بیشترین همبستگي را با افت تحصیلي دارد ( .)r=-2/11بین مولفه هاي درگیري تحصیلي
رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد ()P<2/23
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سوال ( )2آیا درگیري تحصیلی دانشآموزان میتواند افت تحصیلی آنها را
پیشبینی کند؟

با توجه به این که درگیري تحصیلي یکي از متغیرهاي انگیزشي بسیار مهم و تاثیرگذار
بر یادگیري و عملکرد تحصیلي یادگیرندگان در سنین و مقاطع مختلف است ،پژوهش حاضر
به دنبال پیشبیني افت تحصیلي دانشآموزان بر اساس درگیري تحصیلي آنها است ،لذا
براي پاسخدهي به این سئوال از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده
گردید.
جدول  .3تحلیل رگرسیون گام به گام افت تحصیلی دانشآموزان بر اساس درگیری شناختی،
عاطفی و رفتاری
مدل

R

R2

a

مرحله اول
گام به گام

مرحله دوم
مرحله
سوم

/113
2

/132b
2
2/13c

2./222

F

Sig

31/31

/223

6

2

2/223

33/32

2/223

62/26

/223
2
/223
2

پیشبین  :aدرگیري شناختي
پیشبین  :bدرگیري شناختي ،درگیري عاطفي
پیشبین : cدرگیري شناختي ،درگیري عاطفي ،درگیري رفتاري
مالک :افت تحصیلي
براساس یافتههاي جدول  2متغیر درگیري شناختي در مرحله اول ورود به تحلیل
رگرسیون به تنهایي  22/22درصد واریانس افت تحصیلي را تبیین ميکند که با ورود
درگیري عاطفي میزان واریانس تبیین شده به  22/3درصد و با ورود درگیري رفتاري نیز
میزان واریانس تبیین شده به  22/3درصد افزایش یافته است.
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جدول  .4ضرایب رگرسیونی استاندارد و سطح معناداری آنها
β

مدل
مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

t

Sig

ضریب ثابت

-

33/66

**2./223

شناختي

-2/113

-33/12

**2/223

ضریب ثابت

-

32/73

**2/223

شناختي

-2/227

-1/32

**2/223

عاطفي

-2/337

-2/26

**2/223

ضریب ثابت

-

3/32

**2/223

شناختي

-2/261

-1/16

**2/223

عاطفي

-2/222

-2/3

**2/223

رفتاري

-2/33

-3/23

*2/222

** p< 2/ 23 * p<2/ 21

همانطور که در جدول  2مشاهده ميشود ،مقدار بتا براي متغیر درگیري شناختي -2/26
=  βبه دست آمد که با  P<2/223معنيدار بود؛ بنابراین با  33درصد اطمینان ميتوان نتیجه
گرفت که متغیر درگیري شناختي قادر به پیشبیني افت تحصیلي به صورت منفي در دانش-
آموزان است .همچنین ضریب رگرسیون متغیر درگیري عاطفي  β = -2/22و با P<2/223
معنيدار بود؛ بنابراین با  33درصد اطمینان ميتوان نتیجه گرفت که متغیر درگیري عاطفي
نیز قادر به پیشبیني افت تحصیلي به صورت منفي در دانشآموزان است .از طرفي دیگر
ضریب رگرسیون درگیري رفتاري  β = -2/33نیز با  P<2/222معنيدار بود؛ بنابراین با 31
درصد اطمینان ميتوان نتیجه گرفت که متغیر درگیري رفتاري نیز قادر به پیشبیني افت
تحصیلي به صورت منفي در دانشآموزان است؛ بنابراین بر طبق یافتههاي جدول  2معادله
رگرسیوني متغیرهاي درگیري شناختي ،عاطفي و رفتاري براي پیشبیني افت تحصیلي به
صورت زیر است:
Y= -2/261(X 1+()-2/222 X2+(-2/33) X3+2/22
شناختي=X 3
عاطفي=X3
رفتاري=X2
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بحث و نتيجهگيری
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بین درگیري تحصیلي و افت تحصیلي در دانشآموزان
سال اول دبیرستانهاي شهر اصفهان بود .نتایج نشان داد بین ابعاد سهگانه درگیري تحصیلي
و افت تحصیلي همبستگي منفي و معنيداري وجود دارد .به این ترتیب که همبستگي بین
درگیري شناختي و افت تحصیلي برابر با  ،-2/11همبستگي بین درگیري عاطفي و افت
تحصیلي برابر با  -2/12و همبستگي بین درگیري رفتاري و افت تحصیلي نیز برابر با -2/33
ميباشد .یافته حاضر با نتایج پژوهشهاي آرچامبلت و همکاران ( ،)3223جان و همکاران
( )3223و زنگیر ( )3223مطابقت دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام انجام
شده براي پیشبیني افت تحصیلي دانشآموزان بر اساس درگیري شناختي ،عاطفي و رفتاري
نشان داد متغیر درگیري شناختي در مرحله اول ورود به تحلیل رگرسیون به تنهایي 22/22
درصد واریانس افت تحصیلي را تبیین ميکند .با ورود درگیري عاطفي به تحلیل رگرسیون
میزان واریانس تبیینشده به  22/3درصد و با ورود درگیري رفتاري نیز میزان واریانس تبیین-
شده به  22/3درصد افزایش یافته است .همچنین به ترتیب ضرایب رگرسیون درگیري
شناختي  ،β =-2/26درگیري عاطفي  β =-2/22و درگیري رفتاري  β = -2/33به دست آمد
که بیشترین قدرت پیشبیني را درگیري شناختي دارد .در نتیجه درگیري تحصیلي توان
پیشبیني افت تحصیلي را دارد و درگیري تحصیلي پیشبینيکننده معنيداري براي افت
تحصیلي دانشآموزان است .در تبیین این نتایج ميتوان گفت که هر چه یادگیرنده بیشتر
درگیر مسائل تحصیلي و تکالیف یادگیري شود ميتوان به موفقیت علمي و کاهش افت
تحصیلي او امیدوار بود؛ زیرا علت اصلي در افت تحصیلي و کاهش پیشرفت دانشآموزان،
درگیر نشدن آنها در مسائل تحصیلي و بيعالقگي آنها به تحصیل است و هر چه درگیري
دانش آموز در مسائل درسي بیشتر شود موفقیت در دروس نیز به دنبال آن بیشتر ميشود.
ميتوان بیان داشت که افت تحصیلي متاثر از عوامل بسیاري است که بر اساس نتایج این
تحقیق درگیري تحصیلي و ابعاد آن یکي از عوامل و مولفههاي موثر در جلوگیري از افت
تحصیلي است.
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از محدودیتهاي این مطالعه ميتوان به استفاده از یک روش پژوهش کمي اشاره
کرد ،زیرا با استفاده از روش تحقیق کیفي از طریق مصاحبههاي ساختاري ،نیمهساختاري
و غیرساختاري ميتوان به یافتههاي عمیق دست یافت .اگر تغییر در هدفهاي پژوهش این
امکان را فراهم ميساخت که از روشهاي کیفي نظیر مصاحبههاي عمیق و نیمه ساختاري
استفاده شود ،نتایج کاملتري به دست ميآمد .رابطه بین درگیري تحصیلي و افت تحصیلي
در بین دانش آموزان در ایران به ندرت مورد بررسي قرار گرفته است .بنابراین نتایج این
پژوهش ميبایست با نتایج به دست آمده در دیگر کشورها و پژوهشهاي تقریبا مشابه
داخلي مقایسه شود که این امر مشکالتي را در قسمت بحث و نتیجهگیري پژوهش خصوصاً
در هنگام ارائه تحقیقات همخوان یا ناهمخوان ایجاد کرد ،زیرا تحقیقات کامالً مرتبط با
موضوع پژوهش یافت نشد  .با توجه به این که اطالعات مربوطه به صورت خودگزارشي
بود ،از اینرو شایسته است که تفسیر نتایج با احتیاط انجام پذیرد .همچنین پژوهش حاضر
در میان دانشآموزان سال اول دبیرستان شهر اصفهان انجام شده است ،بنابراین تعمیم این
یافتهها به مقاطع دیگر باید با احتیاط انجام شود و به پژوهشهاي بیشتري در این زمینه نیاز
است .اهمیت یافتههاي آموزشي این پژوهش این است که مشکالت تحصیلي دانشآموزان
و به تبع آن افت تحصیلي آنها در مدرسه به طور مستقیم با عدم درگیري آنها در تحصیل
در ارتباط است؛ بنابراین نتایج این تحقیق ميتواند کاربردهایي براي دنیاي آموزشي داشته
باشد .کاربرد اصلي و اولیه آن است که نظامهاي آموزشي به نحو مطلوب در کاهش افت
تحصیلي دانشآموزان سهیم و مسئولیتپذیر باشند ،زیرا در این پژوهش آشکار شد که
درگیري تحصیلي ميتواند تاثیر سودمندي بر پیشرفت تحصیلي دانشآموزان داشته باشد،
زیرا دانشآموزان داراي درگیري تحصیلي بیشتر ،کوشش ،استقامت و عالقه بیشتري براي
یادگیري و عملکرد نشان ميدهند .براي مسئولین آموزشي مهم است که ریشههاي عوامل
تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلي دانشآموزان را بشناسند ،زیرا بسیاري از آنچه مسئولین و
دست اندرکاران انجام ميدهند یا ميتوانند انجام دهند در عملکرد تحصیلي دانشآموزان
موثر است .از آنجا که بسیاري از دانشآموزان ،اولیاء یا دستاندرکاران آموزش و
پرورش ،از اهمیت عالقه و درگیري تحصیلي دانشآموزان بر عملکرد تحصیليشان آگاه
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نیستند و ممکن است ناخواسته ،به سمت بيتفاوتي نسبت به تحصیل سوق داده شوند ،لذا
برنامه ریزي و اجراي آموزش ،با هدف افزایش درگیري تحصیلي ضروري است .به طور
کلي معلمان و دست اندرکاران آموزشي ميتوانند با آگاهي از عوامل تأثیر گذار ،افت
تحصیلي دانشآموزان را پیشبیني کنند یا در جهت افزایش این متغیر مهم ،به آنان یاري
رسانند.
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