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Abstract 
The purpose of this study is to design and validate an educational model with a combination 
(qualitative-quantitative). In the qualitative part, the Grounded theory strategy was used, The 
statistical population was researchers in the field of education. First, a sample of 21 people 
from this statistical comprehensive were selected by theoretical sampling method. Data were 
collected by semi-structured interview method. Research in MAXQDA software has become 
a model for combining educational equipment. Fuzzy Delphi technique was used in a small 
part to screen the most important identified indicators. The statistical population of this 
section was education experts, from which 18 people were selected by snowball method. At 
this stage, a questionnaire was designed based on the pattern of educational activity elements 
and the experts completed it, thus obtaining quantitative data. It was analyzed by exploratory 
and confirmatory factor analysis approach by SPSS and Lisrel software. The results showed 
eight factors affecting students' academic engagement, which include academic motivation, 
student effort and responsibility, student confidence, purpose and academic planning, 
academic self-regulation, self-awareness, study strategies, and group learning. 
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 طراحی الگوی مشغولیت تحصیلی: اعتباریابی به روش ترکیبی

 4ابوطالب سعادتی شامیر، 3فریبرز باقری، 2فریبرز درتاج، 1فهیمه حسنی

  ایران، تهران، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکدة علوم انسانی، شناسی تربیتیدانشجوی دکتری روان .1

 ایران، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی، علوم انسانی دانشکدة، تربیتیشناسی گروه روان، استاد. 2

 ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، تحقیقاتو واحد علوم ، دانشکدة علوم انسانی، شناسی بالینی و عمومیگروه روان، دانشیار .3

 ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، تحقیقاتو واحد علوم ، دانشکدة علوم انسانی، شناسی تربیتیگروه روان، استادیار .4

 (15/09/1400؛ تاریخ پذیرش: 12/11/1397)تاریخ دریافت: 

 دهیچک

از راهبرد نظریۀ ، در بخش کیفیاست.  کمی(-تحصیلی با رویکرد ترکیبی )کیفی مشغولیت الگوی اعتباریابی و طراحی حاضر پژوهش هدف
 با آماری نفره از این جامعۀ 21 ابتدا نمونه و پرورش بودند.اری پژوهش کارشناسان حوزۀ آموزش جامعۀ آم، یاد کالسیک استفاده شدبنداده

 الگوی طراحی به منجر پژوهش هاییافته. شد آوریجمع ساختاریافتهها با ابزار مصاحبۀ نیمهشدند. داده انتخاب نظری گیرینمونه روش
جامعۀ . شد فازی استفاده دلفی تکنیک از در بخش کمی، شدهشناسایی هایشاخص ترینمهم غربال برای. شد تحصیلی مشغولیت عناصر

 مرحله این در، شدند گزینش برفیگلوله روش نفره از آن به 18 ۀشناسی بودند که نمونو پرورش و روان آماری این بخش خبرگان آموزش
 به کمی بخش هایداده گونه بدین و کردند تکمیل راآن  خبرگان و شد طراحی تحصیلی مشغولیت عناصر الگوی پایۀ بر ایپرسشنامه

آموزان را نتایج هشت عامل مؤثر بر مشغولیت تحصیلی دانش. شد و تحلیل تجزیه تأییدی و اکتشافی عاملی تحلیل رویکرد با و آمد دست
ریزی هدف و برنامه، آموزنفس دانشاعتمادبه، آموزپذیری دانشتالش و مسئولیت، اند از انگیزۀ تحصیلیعبارت، نشان داد که به ترتیب

 راهبردهای مطالعه و یادگیری گروهی.، خودآگاهی، جویی تحصیلیخودنظم، تحصیلی

 مشغولیت تحصیلی. ، تحصیل، افت تحصیلی: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

لیل از ادامة شوند که به همین دآموزان دچار افت یا شکست تحصیلی میهرساله بسیاری از دانش

مشکالت تحصیلی آنان ، شود و در روندی رویاروها تهدید میتحصیل بازمانده و سالمت روانی آن

مایه ناکارآمدی و احساس ناتوانی در ، گذارد. این فرایندشان اثر میبر وضعیت عاطفی و هیجانی

ها هنگامی این دشواریدهد. ها را تحت تأثیر قرار میانگیزه و عملکرد تحصیلی آن، فراگیران شده

زیرا انگیزة ، یابداهمیت بیشتری می، که با بحران هویت و مشکالت دورة نوجوانی همراه شود

(. در 2011، 1لی و لرنرآید )هایشان پایین میآموزان برای مشارکت تحصیلی کمتر شده و نمرهدانش

ه از درس هستند موجب شده توجه و خستبی، آموزانی که انگیزه ندارنددهة اخیر مشاهدة دانش

ای آموزان در میان پژوهشگران از اهمیت ویژهدانش 2است سازة مشغولیت یا مشارکت تحصیلی

 (.0820، 3کریستنسن و فورالنگ، برخوردار شود )اپلتن

، محور است که به کیفیت مشارکتعمدتاً یک اصطالح مثبت و فعالیت مشغولیت تحصیلی

های مدرسه برای ارتقای آموزان با مدرسه و فعالیتدسازی دانشتعهد و همانن، گذاریسرمایه

در ، (2016و همکاران ) 5(. ویرتنن2016، 4فان و نگو، کند )الرشیدیعملکرد تحصیلی اشاره می

اند که شناختی در نظر گرفتهآموزان را فرایندی روانپژوهش خود مشغولیت تحصیلی دانش

آموزان در کارهای کالسی است. ش گستردة دانشگذاری و کوش نیرو، دربرگیرندة نگرش

است های مختلف اند که این سازة چندبعدی بوده و دارای جنبهیافتهپژوهشگران به توافق دست 

آموز به یادگیری را کنند تا رویکرد مثبت دانششناختی و هیجانی( که باهم عمل می، )مثالً رفتاری

(. در یکی از 2012، و همکاران 7؛ کارتر2013، 6آرو-المالاوپادیایا و س؛ 2011، بازتاب دهند )فان

                                                           
1. Li & Lerner 

2. Academic engagement 

3. Appleton, Christenson & Furlong 

4. Alrashidi, Phan & Ngu 

5. Virtanen  
6. Upadyaya & Salmela-Aro 

7. Carter  



646                                                      1401، پاییز 3، شمارة 11دورة ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 

 

هیجانی ، شناختی، این سازه را در چارچوب چهار مؤلفة رفتاری، (2011) 1ها ریو و تسینگبندیدسته

 اند.کرده و عاملیت عملیاتی

توانند بر مشغولیت تحصیلی های مختلفی میکند عوامل و سازهمرور پیشینة پژوهشی بیان می

، توالی مفاهیم محیط، رابطه با این سازهدر  شدهمطرحهای در اغلب مدلآموزان تأثیر بگذارند. نشدا

در مدل فرایندهای ، (1991) 2و ولبورن(. کانل 2012، است )ریو قرار گرفته مد نظر و مشغولیت خود

حصیلی را ت مشغولیتخود  فرایندهای نظام ةهای محیطی به واسطویژگی اعتقاد دارندنظام خود 

 (1998، 3شناختی )برونفن برنر و موریسهای بومسیستم ةبر اساس نظری، کند. همچنینتبیین می

شناختی فعال و روان-رونده میان ارگانیسم زیستتعامالت متقابل پیچیده و پیش، هر تحولی أمنش

تکالیف ، هاسیهمکال، ها )مانند معلماناشیاء و سمبل، در حال رشد )مانند یادگیرنده( و افراد

نتایج تحصیلی؛ مدرسه یا دانشگاه( است.  ریزسیستمهای مجاور )مانند اهداف( در محیط، یادگیری

خود ، فیزیکی-محیط اجتماعی، ساختار کالس، دهد روش آموزشهای دیگر نشان میپژوهش

یری ارتباط با معلم و همسال و فضای غیر قضاوتی از جمله عواملی هستند که بر درگ، مفهومی

 6(. در این زمینه موریرا2004، 5؛ باین2013، و همکاران 4گذارند )سرلیآموز تأثیر میتحصیلی دانش

در مقایسه با ، آموزان دارای پیشرفت بیشتردانش ( در پژوهش خود دریافتند2018و همکاران )

کردند. البته نمرات باالتری در مشغولیت شناختی کسب ، تر داشتندآموزانی که پیشرفت پاییندانش

کیفیت ، ها نسبت به موضوع درسیآموزان در یادگیری بستگی به نگرش آنمیزان مشارکت دانش

های انگیزشی آنان دارد گیریهای شخصیتی و جهتهای فردی در ویژگیتفاوت، فرایند آموزشی

، علمی ،های اجتماعی(. مشغولیت تحصیلی بر طیف وسیعی از ویژگی2009، و همکاران 7)آرچامبلت

رغم اهمیتی که (. علی2012، و همکاران 8شناسی و اقتصادی تأثیر مثبت دارد )ویلسونجمعیت

                                                           
1. Reeve & Tseng  

2. Connell & Wellborn 

3. Bronfenbrenner & Morris 

4. Searle 

5. Bain 

6. Moreira 

7. Archambault 

8. Wilson 
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مرور پیشینة پژوهشی حاکی از این است که تاکنون بستة ، آموزان داردمشغولیت تحصیلی دانش

هش مسئلة پژو، روطراحی نشده است. از این ، آموزانآموزشی جامعی برای مشغولیت تحصیلی دانش

آموزان است که بر پایة دیدگاه متخصصان حاضر طراحی الگوی آموزش مشغولیت تحصیلی دانش

 گیرد.تعلیم و تربیت و پیشینة نظری شکل می

 شناسی پژوهشروش

ی اکتشافی ترکیبی )کیفی و کمی( است و روش آن الگو، موضوع ماهیت به توجه با پژوهش این

 لة کیفی و بعد مرحله کمی انجام شد.بدین ترتیب که نخست مرح، متوالی است
 

 شناسی پژوهش. روش1جدول 

 فلسفه رویکرد
راهبرد  نوع پژوهش

 پژوهش

روش گردآوری 

 هاداده

جامعة 

 آماری

روش 

 گیرینمونه

حجم 

 نتیجه هدف نمونه

 کیفی

 
 اکتشافی بنیادی تفسیری

 نظریة داده

 بنیاد

مصاحبة 

 ساختمندنیمه

خبرگان 

وپآموزش

 رورش

گیری نمونه

 نظری
21 

 

 کمی
 کاربردی تحلیلی

-توصیفی

 پیمایشی
 پرسشنامه دلفی فازی

خبرگان 

 آ.پ
 18 برفی گلوله

بنیاد استفاده شد. جامعة در بخش کیفی از روش نظریة داده، آمده است 1گونه که در جدول همان

توانستند ه میشده است ک و پرورش تشکیل آماری این پژوهش در بخش کیفی از خبرگان آموزش

در مرحلة کیفی ، اطالعات باارزشی را در اختیار پژوهشگر قرار دهند. برای تعیین نمونة این پژوهش

، پژوهشگر، ساختاریافته بودگیری نظری استفاده شد. ابزار این مرحله مصاحبة نیمهاز روش نمونه

هدف و ، روش، وضوعابتدا محقق متخصصان و خبرگان را در جریان کامل ماهیت پژوهش یعنی م

مصاحبة خود را با افرادی که موافقت خود را برای مشارکت در ، ازآنمنظور پژوهش قرار داد و پس

صورت هدفمند و برحسب تجربه و تخصص کنندگان بهانجام داد. مشارکت، تحقیق اعالم کردند

ها به اشباع نظری لهگیری نظری تا رسیدن مقوو پرورش انتخاب شدند. نمونهها در حیطة آموزش آن
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اما برای اطمینان ، تن به حد اشباع نظری رسید 19های این تحقیق با مصاحبه با ادامه یافت. داده

به  MAXQDAافزار های پژوهش در این مرحله با نرمتن ادامه پیدا کرد. یافته 21کار تا ، بیشتر

 طراحی الگوی عناصر مشغولیت تحصیلی منجر شد.

شناسی که برای وپرورش و متخصصان روانکمی شامل متخصصان آموزش جامعة آماری بخش

گیری جامعة در دسترس بودند. برای نمونه، اعتباریابی بستة آموزشی در نظر گرفته شدند که در واقع

وپرورش و متخصصان نفر از متخصصان آموزش 18تعداد ، در اعتباریابی درونی با روش دلفی فازی

شده از عناصر مشغولیت تحصیلی ند. ابزار بخش کمی پرسشنامة استخراجشناسی انتخاب شدروان

بود. در این مرحله ابتدا پرسشنامة عناصر اصلی مشغولیت تحصیلی طراحی شد و پس از تأیید اساتید 

متخصص  18در اختیار ، با روش دلفی فازی، برای تأیید اعتبار محتوا، راهنما و مشاور

قرار گرفت تا اعتبار الگوی مشغولیت تحصیلی تأیید شد. پس از  شناسیوپرورش و روانآموزش

های بخش کمی با رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی ویرایش نهایی انجام گرفت. داده، تأیید متخصصان

 و تحلیل شد. و لیزرل تجزیه SPSSافزارهای وسیلة نرمو تأییدی به

 های پژوهشیافته

 دست آمد: بهها در دو بخش کیفی و کمی یافته

افزار بنیاد با نرمبرای تعیین عناصر اصلی مشغولیت تحصیلی از نظریة داده، در مرحلة کیفی

MAXQDA زمان طور همها بهآوری و تحلیل دادهبنیاد جمعاستفاده شد. از آنجا که در نظریة داده

سازی مصاحبه د پیادهفراین، در این پژوهش پس از به پایان رساندن نخستین مصاحبه، گیردصورت می

نوشته و کدگذاری به دست، فایل صوتی آن، و کدگذاری باز آغاز شد. پس از انجام هر مصاحبه

 برگرداندن شد.

برداری در تمام طول پژوهش انجام شد تا پژوهشگر به دریافت یادداشت برداری:. یادداشت1

گیری نظری برسد. نخستین و نمونهمتغیرهای اصلی ، سازیمفهوم، درستی از کدگذاری باز و گزینشی

ولی در پیگیری ، وگوها بیشتر توصیفی از مفهوم یا ایده بودبرداریِ گفتکوشش در یادداشت
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های هر های توصیفی و مفهومی را نشان دهد. دادهپژوهشگر امکان پیدا کرد که تفاوت بین یادداشت

کردن این پیوندها  ها و یکپارچهویژگی ها ووابستگی میان مقوله، مفهوم یا ایدة مرتبط با مفهوم

 انجام شد.، صورت کد انتخابی یا نظری در پیرامون ایدة مرتبطبه

های نخست داده، وگو رونویسی شدمحض اینکه نخستین گفتبه، در این گام . کدگذاری باز:2

مت چپ صورت دستی در کنارة سبررسی و تحلیل شدند و به، دقت مطالعهبه برآمده از مصاحبه

هایی بود که هایی برای کدهای باز انتخاب شد که بیشتر بر پایة همان واژهنام، های مصاحبهبرگه

آنگاه در پیگیریِ کدگذاری پژوهشگر کوشش کرد تا مفاهیم نهان در ، کار برده بودندمتخصصان به

پردازد. در کدگذاری گذاری مفاهیم بشده را بازشناسد و بدون هیچ تنگنایی به نامهای گردآوریداده

هنگام نوشتن ، مرور زمانکدهای بسیاری به، ها کدگذاری شد؛ بنابرایننوشتهباز همة دست

سازی صورت پیوندهای میان گفتگوها و مفاهیم یافت شد. سپس مفهوم، وگوها از سؤاالتگفت

چسب زده شدند. های مناسب بربا نام، هایی که ازلحاظ مفهوم همانند یکدیگر بودندگرفت و داده

 کد ایجاد شد. 217در کدگذاری باز 

با تحلیل کدهای حاصل از مرحلة قبل و با مشارکت اساتید ، این مرحله . کدگذاری انتخابی:۳

مفهوم مشخص  73های فرعی واصلی تبیین شد. در این مرحله ها و مقولهطبقه، مفاهیم، و خبرگان

بندی شدند. کدگذاری مقولة اصلی دسته 3قولة فرعی و م 9طبقه و طبقات در  27شد که این تعداد در 

افتد اشباع زمانی اتفاق می، ها اشباع شدندهای اصلی و فرعی تا زمانی ادامه پیدا کرد که مقولهمقوله

ندرت نشانگرهای جدیدی ها حاصل نشود و مفاهیم بههای بیشتر و جدیدتری از دادهکه ویژگی

شدة پژوهش عبارت است از مدرسه )محیط های اشباعهند. مقولههای موجود ارائه دبرای ویژگی

 آموز.خانواده و دانش، آموزشی و معلم(

های مختلفی برای ارتباط متغیرها با در کدگذاری نظری تالش شد تا راه. کدگذاری نظری: 4

ه ب، آن چگونگی و کلیدی نظریه عناصر بیان برای، یکدیگر کشف شود. پژوهشگر در اولین تالش

 آمده است. 1یافت که در شکل دست، افزار اکسلیک نقشة مفهومی با نرم
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 . الگوی مفهومی عناصر اساسی مشغولیت تحصیلی1شکل 

به دنبال یافتن الگوی بود تا ارتباط مجموعه ، کردن این نقشة مفهومی پژوهشگر بعد از مشخص

، افزار مکسکند. در این مرحله از نرمصورت مشخصی نمایان ها را پوشش داده و فرایند را بهداده

، هالگوی مشغولیت تحصیلی در مراحل بعد تمامی مقولهبرای طراحی الگو استفاده شد. ا ای، دی، کیو

تری یافتهطبقات و مفاهیم در آن مشخص شدند و در ادامة کار سعی شد تا الگو توسعه، هازیرمقوله

های اصلی وضوح ارتباط بین مؤلفهری است که بهتالگوی ساختاری پیچیده، 2ایجاد شود. شکل 

 دهد.مشغولیت تحصیلی را نشان می
 

 
 ساختاری مشغولیت تحصیلی . الگوی2شکل 

آموزان این الگو تعادل مشغولیت تحصیلی دانش، شده استنشان داده  2طور که در شکل همان

، ط آموزشی و معلم )مدرسه( استمحی، خانواده، آموزهای فردی خودِ دانشرا که تحت تأثیر ویژگی
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با کدهای پیشنهادی گالسر مشخص کرد که کد ، هاتحلیل و یادداشت، هادهد. مقایسة دادهنشان می

وابستگی ، های این پژوهش تناسب دارد. کد خانواده تعاملی به تأثیر متقابلخانواده تعاملی با یافته

عنوان خانواده (. متغیر مشغولیت تحصیلی به2005، 1رمتقابل و تعامل تأثیرِ متغیرها اشاره دارد )گالس

چراکه این عناصر با یکدیگر رابطة تقدم ، کندها را مشخص میبهترین وجه ارتباط بین مقوله، تعاملی

 پذیرند.گذارند و از یکدیگر تأثیر میها بر یکدیگر تأثیر میو تأخر ندارند. این مقوله

بر اساس ، کلید تدوین نظریه است، هانظری از یادداشت سازیچون مرتب سازی نظری:. مرتب5

زمان که پژوهشگر ازحد شود. همان سازی بیشسازی انجام شد تا مانع از مفهوممرتب، کدهای نظری

راجع به مکان دقیق ، تصمیم نظری خود، کردارتباطات و پیوندهای اساسی را مشخص می، هاشباهت

 ریزی کرد.پایه، ها را که مبنای این ایده استنظری داده در مورد تدوین، یک یادداشتِ خاص

آموزان در پیشینة این مطالعه اثر متغیرهای زیادی بر مشغولیت تحصیلی دانش . مقایسه با پیشینه:6

، شده است و هر محقق تنها به نقش یک یا چند متغیر بر مشغولیت تحصیلیصورت پراکنده بررسی به

کرده است. پیشینة پژوهش در بخش عوامل مؤثر بر  اشاره، هاونی آنبدون توجه به ارتباط در

فردی تقسیم فردی و عوامل اجتماعی یا برونتوان به دو بخش عوامل درونمشغولیت تحصیلی را می

، آموز و عوامل اجتماعی شامل محیط آموزشیهای خود دانشفردی شامل ویژگی کرد. عوامل درون

بین پیشینه ، دربارة عامل مدرسه که شامل معلم و محیط آموزشی است ،معلمان و همکالسان است

آموز اما به نقش خانواده در مشغولیت تحصیلی دانش، همخوانی وجود دارد، های این پژوهشو یافته

های این پژوهش خانواده را یکی از عناصر اصلی مؤثر در که یافتهاشاره نشده است. در حالی 

دهد که بیشتر از محیط آموزشی و تقریباً تأثیری در حد معلم موز نشان میآدرگیری تحصیلی دانش

بندی دسته، های پژوهش حاضرآموز یافتههای دانشدر قسمت ویژگی، مدرسه دارد. همچنین

خودتنظیمی تحصیلی و راهبردهای ، های شخصیت تحصیلیمشخص و نسبتاً کاملی درزمینة ویژگی

 ه در پیشینة پژوهشی وجود ندارد.آموز نشان داد کشناختی دانش

با یکدیگر رابطة متقابل ، عناصر مشغولیت تحصیلی در قالب الگویی تعاملی . نگارش نظریه:7

                                                           
1. Glaser  
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رابطة تقدم و تأخر وجود ندارد و عناصر بر ، گذارند. در این تأثیرداشته و بر یکدیگر تأثیر متقابل می

، کند که در آنمدرسه مانند فضایی عمل می، ز طرفیپذیرند. ایکدیگر تأثیر گذاشته و از هم تأثیر می

شاید بعضی از عوامل ، اند. در مشغولیت تحصیلیهای مشغولیت تحصیلی با یکدیگر در تعاملمقوله

اما مفهومی در مشغولیت تحصیلی باید شناسایی شود که حالت ، تر از بعضی دیگر به نظر برسندمهم

بقیة عناصر ، به میدان نیاید، عنوان مرکز ثقل این عناصر استبهمرکز ثقل دارد؛ یعنی اگر متغیری که 

آموز است که تمام تأثیر و این عامل در الگو مشغولیت تحصیلی دانش، برندثباتی به سر میدر بی

کل عناصر مشغولیت ، آموزچراکه با حذف دانش، باشندتأثرها در پی حفظ و نگهداری آن می

دهد. در مشغولیت تحصیلی همة عناصر پیوسته درصدد هستند ست میکارایی خود را از د، تحصیلی

برای افزایش ، که مرکز ثقل در جایگاه مناسب قرار گیرد تا کل عناصر ثبات داشته باشند؛ بنابراین

آموز با لذت به شرایطی را ایجاد کنند تا دانش، خانواده و مدرسه، مشغولیت تحصیلی الزم است

خود ، حال زة کافی برای تحصیل و حضور در مدرسه را داشته باشد. در عینیادگیری پرداخته و انگی

یعنی ، هم باید مشغولیت تحصیلی داشته باشد، عنوان یکی از عناصر اصلی و مرکز ثقلآموز بهدانش

اش را بررسی کرده و خودتنظیمی تحصیلی و راهبردهای تحصیلی، های شخصیتی تحصیلیویژگی

 دهد. ها را رشد و پرورشآن

، بنیاد پس از گزینش عناصر و عوامل مشغولیت تحصیلی بر پایه نظریة داده، در مرحلة کمی

بر پایة طیف لیکرت طراحی شد. از ، پرسشنامة اولیة دلفی فازی، منظور بررسی اعتبارسنجی آنبه

مشاور و گزینش در جلسة بررسی الگو پایانی با استادان راهنما و ، کردن پرسشنامة دلفیآماده، رو این

با آگاهی به این موضوع که برخی عوامل از نظر مفهوم با عوامل دیگر ، عوامل مشغولیت تحصیلی

شاخص کاهش یافت.  36حذف شدند و شمار عوامل مؤثر در مشغولیت تحصیلی به ، یکسان بودند

 شود.های برآمده از هر دور به تفکیک ارائه میدر این بخش یافته

ساختار پرسشنامة گام نخست بر پایة الگو نظریة داده بنیاد و ت روش دلفی: . نتایج دور نخس1

از ، شده و به خبرگان ارائه شد. در این گامطراحی، کارگیری دیدگاه اساتید راهنما و مشاوربا به

ای برابر جدول درجهخبرگان درخواست شد میزان اهمیت هر یک از عوامل را در طیف لیکرت پنج
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، وسیلة خبرگان تأیید شد. میانگین فازی مثلثیمتغیر به 16، د. در گام نخست نظرسنجینمایان کنن 2

 آمده است. 2میانگین فازی زدایی نمرات و چگونگی تأیید یا رد هر یک از عوامل در جدول 

 شده مرحلة نخست زدایی. میانگین فازی نظرات خبرگان و مقدار فازی2جدول 

 ثلثیمیانگین فازی م نام شاخص عامل
میانگین 

 زداییفازی
 وضعیت

 تأیید 889/0 (71/0، 1/0، 96) انگیزة تحصیلی و عالقه به یادگیری آموزدانش

 رد 565/0 (0/0، 0/33، 79/57) کشی ذهنینقشه آموزدانش

 تأیید 870/0 (68/0، 1/0، 93) خودباوری برای رسیدن به هدف و موفقیت آموزدانش

 رد 657/0 (0/0، 0/44، 85/68) هامختلف ذهنی در مورد تکالیف و ارتباط آنهای ایجاد سؤال آموزدانش

 رد 667/0 (0/0، 0/43، 89/68) روز و مرتبط بازندگیتکالیف به آموزدانش

 تأیید 718/0 (0/0، 0/49، 93/74) هیجان و کنترل افکار در زندگی تحصیلی، مدیریت احساسات آموزدانش

 رد 459/0 (0/0، 0/25، 74/5) و تکالیف تحصیلی متناسب با تواناییپذیرش فعالیت  آموزدانش

 تأیید 769/0 (0/0، 0/54، 97/79) حل مسائل چالشی در زندگی تحصیلی آموزدانش

 رد 653/0 (0/0، 0/43، 86/67) توانایی ذهنی و مهارت در انجام تکالیف آموزدانش

 تأیید 833/0 (63/0، 1/0، 88) افزایش توجه و تمرکز و مدیریت زمان آموزدانش

 تأیید 801/0 (0/0، 0/58، 99/83) های تحصیلیشناسایی و آگاهی از هدف آموزدانش

 تأیید 806/0 (58/0، 1/0، 83) های تحصیلییادگیری گروهی و مشارکتی در فعالیت آموزدانش

 تأیید 801/0 (0/0، 0/58، 99/83) ریزی راهبردی در زندگی تحصیلیداشتن برنامه آموزدانش

 تأیید 861/0 (67/0، 1/0، 92) آموزاراده و پایداری مستمر دانش، تالش آموزدانش

 آموزدانش
نقاط قوت و ضعف و پیگیری اهداف ، هاارزیابی پیشرفت

 تحصیلی
 تائید 727/0 (0/0، 0/5، 93/75)

 آموزدانش
جویی بررسی رفتار و خودنظم، اعمال کنترل بر محیط شخصی

 لیتحصی
 تائید 880/0 (69/0، 1/0، 94)

 تائید 727/0 (0/0، 0/5، 93/75) ها و نقاط قوت و ضعف خودآگاهی از توانایی آموزدانش

 تائید 861/0 (67/0، 1/0، 92) های ارتباطی و خالقیت معلممهارت مدرسه

 مدرسه
آموز و آرامش روانی عدم ایجاد اضطراب یادگیری در دانش

 مدرسه
 تائید 787/0 (0/0، 0/75، 97/82)

 تائید 843/0 (64/0، 1/0، 89) عالقه و انگیزة شغلی معلم، توانایی مدرسه

 رد 551/0 (0/0، 0/31، 79/56) شده و محتوای آموزشیکاربردی کردن مطالب تدریس مدرسه
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 ثلثیمیانگین فازی م نام شاخص عامل
میانگین 

 زداییفازی
 وضعیت

 رد 597/0 (0/0، 0/36، 82/61) روز و مرتبط بازندگی واقعیتکالیف به مدرسه

 رد 597/0 (0/0، 0/36، 82/61) یتی و تشویقی معلمرفتار حما مدرسه

 رد 486/0 (0/0، 0/25، 72/49) محیط جذاب و بانشاط مدرسه

 رد 444/0 (0/0، 0/21، 68/44) آموزان به پژوهش و کارهای عملیمندکردن و تشویق دانشعالقه مدرسه

 رد 426/0 (0/0، 0/18، 67/43) ایجاد شور و شوق برای مشارکت در یادگیری مدرسه

 رد 241/0 (0/0، 0/03، 47/22) ایجاد انگیزه در معلمان مدرسه

 مدرسه
های نوین های آموزشی و استفاده از فناوریتنوع در محیط

 آموزشی
 رد 458/0 (0/0، 0/22، 69/46)

 رد 426/0 (0/0، 0/22، 64/42) کنترل استفاده از فضای مجازی توسط والدین خانواده

 رد 686/0 (0/0، 0/46، 92/71) پذیری در فرزندسئولیتپرورش م خانواده

 رد 347/0 (0/0، 0/13، 58/33) وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده خانواده

 تأیید 843/0 (64/0، 1/0، 89) جهت آرامش و انگیزه، توکل به پروردگار، تقویت دیدگاه مذهبی خانواده

 رد 653/0 (0/0، 0/43، 86/67) ند و شیوة فرزندپروریروابط صمیمانة والدین باهم و با فرز خانواده

 رد 644/0 (0/0، 0/4، 88/65) ایجاد فضای آرام در منزل برای فرزند خانواده

 رد 676/0 (0/0، 0/44، 90/69) آموزایجاد انگیزة تحصیلی در فرزند با توجه به عالیق دانش خانواده

 رد 630/0 (0/0، 0/39، 86/64) آموزی با دانشبودن تحصیل در خانواده و همراهارزش خانواده

 

ها شود که کمترین توافق روی آنمتغیرهایی تأیید می، در روش دلفی فازی که حالت غربالگری دارد

متغیر  16در این مرحله ، 1درصد باشد و چنین متغیرهایی نیازی به تکرار ندارد. با توجه به جدول  70

 تأیید شده است.

، با بررسی دستاوردهای گام نخستِ نظرسنجی از خبرگان، در این گاموم روش دلفی: . نتایج دور د2

های عالوة شاخص به، شده در گام پیشینهای بازسازیشاخص، هاضمن اعمال تغییرات الزم در مؤلفه

ساختار پرسشنامة گام دوم را تشکیل داد؛ ، نظران در گام نخست دریافت شده بودجدیدی که از صاحب

مجدداً به اعضای ، ها با دیدگاه سایر خبرگاننظر قبلی هر فرد و میزان اختالف آن همراه با، ار دیگرو ب

شده گروه خبره ارسال شد تا با توجه به نظرهای سایر اعضای گروه و همچنین با توجه به تغییرات اعمال
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زدایی عوامل و اختالف فازی، یشده پاسخ دادند. نتایج میانگین فازها مجدداً به سؤاالت ارائهدر مؤلفه

 است. 3در گام دوم به شرح جدول ، میانگین دو مرحله
 

 های خبرگان برآمده از نظرسنجی گام دوم. میانگین دیدگاه3جدول 

 فازی مثلثی نام شاخص
 میانگین

 شدهزداییفازی
 وضعیت

 اختالف
 میانگین

 دو مرحله

 401/0 تأیید 903/0 (73/0، 1/0، 98) انگیزة تحصیلی

 064/0 تأیید 870/0 (68/0، 1/0، 93) راهبردهای یادگیری

 089/0 تأیید 890/0 (71/0، 1/0، 96) آموزنفس دانشاعتمادبه

 143/0 تأیید 861/0 (67/0، 1/0، 92) مدیریت ذهن و هیجان

 - رد 653/0 (0/0، 0/43، 86/67) اندیشة خالق و حل مسائل چالشی در زندگی تحصیلی

 018/0 تأیید 843/0 (64/0، 1/0، 89) وهییادگیری گر

 019/0 تأیید 889/0 (71/0، 1/0، 96) ریزی تحصیلیهدف و برنامه

 - رد 657/0 (0/0، 0/44، 85/68) ریزی راهبردی در زندگی تحصیلیداشتن برنامه

 022/0 تأیید 883/0 (70/0، 1/0، 95) جویی تحصیلیخودنظم

 - رد 597/0 (0/0، 0/36، 82/61) پیگیری اهداف تحصیلیها و ارزیابی نقاط قوت و کاستی

 016/0 تأیید 896/0 (71/0، 1/0، 96) آموزپذیری دانشکوشش و مسئولیت

 153/0 تأیید 880/0 (69/0، 1/0، 94) ها و نقاط قوت و ضعفآگاهی از توانایی

 - رد 667/0 (0/0، 0/43، 89/68) های ارتباطی معلممهارت

 - رد 565/0 (0/0، 0/33، 79/57) ر مدرسهآرامش روانی د

 - رد 630/0 (0/0، 0/39، 86/64) انگیزة شغلی معلم

 013/0 تأیید 856/0 (66/0، 1/0، 91) آموزتقویت دیدگاه مذهبی دانش

از  وسیلة خبرگان تأیید شده است. پسده متغیر به، در گام دوم نظرسنجی، 3با توجه به جدول 

زدایی شده عوامل نیاز است که اختالف میان میانگین فازی، سنجی انجام شداینکه هر دو گام نظر

زدایی  اختالف میانگین فازی، 3مشغولیت تحصیلی بررسی و تحلیل شود. در ستون آخر جدول 

های شده است. با نگاه به دیدگاه های نخست و دوم بررسیشده عوامل مشغولیت تحصیلی در گام

که اختالف میان میانگین  در صورتی، مقایسة آن با دستاوردهای گام دوم شده در گام نخست وارائه

، شوددر این صورت فرایند نظرسنجی متوقف می، باشد 1/0زدایی شده در دو گام کمتر ا ز  فازی
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شود. اندیشی رسیدند و نظرسنجی در این گام متوقف میدربارة عوامل مشغولیت به هم، زیرا خبرگان

ها و سنجش اهمیت عوامل مشغولیت تحصیلی در پژوهش است که خبرگان به مؤلفهاین به آن معنا 

 اند.وبیش یکسانی داشتهنگاه کم

زدایی شده نشان داد  نتایج میانگین فازی مثلثی و میانگین فازی. نتایج دور سوم روش دلفی: ۳

 010/0خودآگاهی  و در 009/0، اختالف میانگین گام دوم با سوم در مؤلفة مدیریت هیجان و تفکر

میزان اختالف دیدگاه خبرگان در دورهای دوم و سوم کمتر از حد آستانة خیلی کم ، بنابراین است؛

وسیلة های تأییدشده بهشود. فهرست گویهنظرسنجی در این گام متوقف می، روی از این، ( است1/0)

، در مجموع، ظریة داده بنیادشده از الگو نمتغیر استخراج 36از ، نظران به روش دلفی فازیصاحب

ده متغیر در سه مرحلة نظرسنجی با روش دلفی فازی تأیید شده است. با استفاده از روش دلفی 

آموزان شناسایی شدند که به ترتیب شامل انگیزة ده عامل مؤثر بر مشغولیت تحصیلی دانش، فازی

ریزی هدف و برنامه، موزآنفس دانشاعتمادبه، آموزپذیری دانشتالش و مسئولیت، تحصیلی

مدیریت هیجان و ، راهبردهای مطالعه و یادگیری، خودآگاهی، جویی تحصیلیخودنظم، تحصیلی

آموز و یادگیری گروهی است. با توجه به اینکه دربارة ده مؤلفة تقویت دیدگاه مذهبی دانش، تفکر

ها را توان آنمی، ترتیباین  به، اجماع وجود داشته، شده از الگو مشغولیت تحصیلیاستخراج

 های اصلی بستة آموزشی در نظر گرفت.مؤلفه

انجام شد. ضرایب آلفای کرونباخ  SPSS21افزار تعیین پایایی آزمون و تحلیل آمارة اکتشافی با نرم

های مشغولیت تحصیلی برآورد شد. همسانی درونی برای ارزیابی پایایی و اعتباریابی پرسشنامة مؤلفه

، قبول و باالیی است است که اندازة قابل 860/0ای کرونباخ برآورد شده برای کل پرسشنامه اندازة آلف

 790/0و دور سوم  824/0دور دوم نظرسنجی از خبرگان ، 801/0آلفای کرونباخ در دور نخست دلفی 

ازة اند، شود. همچنینبه دست آمد که مطلوب تلقی می 860/0های پایانی بود. آلفای کرونباخ مؤلفه

کنندة همبستگی قبول و پسندیده است که بیانها قابل آلفای کرونباخ برای هر یک از زیرمقیاس

 ها است.بودن آن ها و همگندرونی میان داده

آزمون کفایت حجم ، برای اطمینان از باالبودن ضرایب همبستگی نمرات بین سؤاالت پرسشنامه
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که برابر  KMOد. با توجه به نتایج برای اندازة انجام ش 1( و آزمون کرویت بارتلتKMOنمونه )

توان عنوان کرد که میان می، نتایج آزمون کرویت بارتلت که معنادار است، است و همچنین 716/0

متغیرها همبستگی معنادار وجود دارد. پس انجام تحلیل عاملی بر رویدادهای پژوهش قابل انجام 

 است.

 3افزار لیزرل انجام گرفت که نتایج آن در شکل ش توسط نرمهای پژوهتحلیل عاملی تأییدی مؤلفه

عضویت ، دهد. طبق نتایجآمده است. این نمودار ابعاد مشغولیت تحصیلی در حالت استاندارد را نشان می

 تأیید شد. 10و  3جز سؤاالت شده در این متغیر بهکلیة عوامل بررسی
 

 
 صیلی با استفاده از تحلیل عاملی در حالت استانداردگیری ابعاد مشغولیت تح. الگوی اندازه3شکل 

                                                           
1. Bartlett’s test of sphericity 
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منجر به استخراج سه عامل دارای ، ها انجام گرفتنتایج اولین تحلیل عاملی که بر روی سؤال

درصد از واریانس کل پرسشنامه را تبیین  74هم مقدار ویژه باالتر از یک شد. این سه عامل بر روی 

 کردند.می
 های برازش مدل و بازده برازشصهای شاخ. اندازه4جدول 

 شاخص برازش اندازة مطلوب اندازة الگو

 درجة آزادی/دوخی <00/3 07/1

 شاخص نیکویی برازندگی >90/0 91/0

 شاخص نیکویی تعدیل برازندگی >90/0 97/0

 هامیانگین مجذور پسمانده <05/0 028/0

 شده برازندگی شاخص نرم >90/0 99/0

 نشده برازندگی نرمشاخص  >90/0 95/0

 شاخص برازندگی افزایشی >90/0 97/0

 شاخص برازندگی تطبیقی >90/0 92/0

 ریشة میانگین مربعات خطاهای برآورد <08/0 064/0

 شده گزارش 07/1دو به درجة آزادی برای این مدل نسبت خی، 4با توجه به اطالعات جدول 

 9/0از  باالتر مدلشده برای این زندگی گزارشاست. اندازة شاخص برازندگی و شاخص تعدیل برا

برای بررسی چگونگی ترکیب برازندگی ، باشند. در پایاندو میهستند که تأییدکنندة نتایج آزمون خی

 استفادهاز شاخص بسیار نیرومند ریشة میانگین مربعات خطاهای برآورد ، جویی مدل مربوطهو صرفه

است. الگویی که در آن این  08/0گوهای خوب کمتر از است. اندازة این شاخص برای ال شده

(. اندازة این شاخص در 14ص ، 1384، یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد )هومن 10/0شاخص 

دهندةز برازش مناسب نشان، شده در این پژوهش( است که برای الگوی طراحی064/0این الگو )

 رد.ها داشده و برازندگی برتر آنهای گردآوریداده

 گیریبحث و نتیجه

های الگوی مشغولیت تحصیلی نشان داد در طراحی الگوی پژوهش حاضر به لحاظ یادگیرنده یافته
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ها گیری مستقیماً از دادهنتیجه، شبیه الگوهای طراحی سازنده گرا است. در این پژوهش، محور بودن

، یرون کشیده شد. بعد از تدوین مدلها بو نظریة اولیه از درون داده شده استخراجو اسناد نظرسنجی 

در ، تر از همههای مشغولیت تحصیلی مقایسه شد. مهمنظریة اولیه با نتایج تحقیقات قبلی و نظریه

این پژوهش با نگارش نظریه توضیح جدیدی از عناصر اصلی و ابعاد مشغولیت تحصیلی ارائه شد. 

تحصیلی و هستة مرکزی آن است. بر این  دهندة رابطة بین عناصر اصلی مشغولیتاین توضیح نشان

تالش کرد تا سیستم ، بندی و ارزیابی مدل مشغولیت تحصیلیپژوهشگر بعد از مطالعة طبقه، اساس

عناصر اصلی مشغولیت ، ها مشخص شدگونه که از تحلیل دادهنظری مدل آن را غنی کند. همان

عنوان یکی آموز بهانواده است. دانشمدرسه )معلم و محیط آموزشی( و خ، آموزتحصیل شامل دانش

خودتنظیمی تحصیلی و ، های شخصیتی تحصیلیهای این الگو باید ویژگیترین مؤلفهاز اصلی

های ها را رشد و پرورش دهد. منظور از ویژگیاش را بررسی کرده و آنراهبردهای تحصیلی

 نفساعتمادبهپذیری و یتمسئول، هدفمندی، خالقیت، تنظیم هیجانی، انگیزش، شخصیتی تحصیلی

دهی و خودنظم، خودارزیابی، اراده، ریزیهای برنامهآموز است. خودتنظیمی تحصیلی ویژگیدانش

مدیریت ، آموزشود؛ و راهبردهای شناختی روش مطالعة دانشآموزان را شامل میخودکارآمدی دانش

 گیرد.یم در برتجسم ذهنی و یادگیری گروهی او را ، تحصیلی

آموزان های مدرسه و خانواده بر مشغولیت تحصیلی دانشمشخص شد حمایت، اساس نتایجبر 

محیط آموزشی و معلمان ، آموزانعنوان عامل تأثیرگذار بر مشغولیت تحصیلی دانشاثر دارد. مدرسه به

ی است. دارکالسصفات شخصیتی و سبک او در تدریس و ، های مهم معلمگیرد. ویژگییم در بررا 

در مشغولیت ، دهدآموزان میرویکرد تدریس و نوع تکالیفی که به دانش، یت و انگیزة معلمشخص

آموزان به تجربة یادگیری تواند عامل بسیار مهمی در رسیدن دانشتحصیلی آنان اثرگذار است و می

، شآرام، تواند با ایجاد انگیزهو موفقیت تحصیلی محسوب شود. یک محیط غنی و پویا در مدرسه می

آموزان یک عامل برای افزایش مشغولیت تحصیلی دانش، پذیری و تنوع آموزشیافزایش انعطاف

وسیلة محیط آموزشی شکل پذیر است که بهمشغولیت تحصیلی یک موقعیت انعطاف چراکهباشد؛ 

، کنندآموزان محیط آموزشی را متناسب با نیازهای خود ادراك میشود. زمانی که دانشداده می
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خانواده ، (. افزون بر آن2008، 1کند )لیپمن و ریورسحالت بهینه پیدا می، لیت تحصیلی آنانمشغو

های آموزشی آموزان در محیطهای دانشعنوان یکی از منابع مشغولیت تحصیلی و رشد مهارتنیز به

 فرهنگ و نگرش دینی خانواده بر مشغولیت تحصیلی فرزندشان، سبک تربیت، کند. انگیزشعمل می

وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده و پرورش ، ی والدینفرزندپرورهای اثرگذار است. شیوه

تواند باعث ها را تغییر داده و میمیزان مشغولیت تحصیلی آن، پذیری در فرزندانروحیة مسئولیت

و ایجاد انگیزة تحصیلی ، حمایت خانواده، آموزان در یادگیری شود. همچنینافزایش کارایی دانش

توجه به آیین اسالمی برای تقویت دیدگاه مذهبی فرزندان و ، محیطی آرام در منزل فراهم کردن

 آموزان را افزایش دهد.تواند مشغولیت تحصیلی دانشافزایش روحیة توکل و امیدواری می

عامل  10دربارة ، خبرگان، مؤلفه 36های پژوهش دربارة روایی مناسب الگو نشان داد که از یافته

ها میانگین باالی اندیشی رسیدند. نتایج این نظرسنجی نشان داد که تمام این مؤلفهشغولیت به همم

های شود. الیهالگوی پیشنهادی از دیدگاه متخصصان تأیید می، اند و به عبارتیدرصد را کسب کرده 7

هدف ، آموزنشدا نفساعتمادبه، پذیریمسئولیت، شامل انگیزش تحصیلی، اصلی این الگو به ترتیب

مدیریت ، راهبردهای مطالعه و یادگیری، خودآگاهی، جویی تحصیلیخودنظم، ریزی تحصیلیو برنامه

، مجموع درآموز و یادگیری گروهی است. نتایج نهایی نشان داد تقویت دیدگاه مذهبی دانش، هیجان

تحصیلی  داشتن انگیزة درونی تحصیلی از اهمیت بیشتری نسبت به سایر عوامل مشغولیت

به نقش کلیدی انگیزة ، (2017، 2لیمای جمله ازهای دیگر )برخوردار است. پژوهش، آموزاندانش

آموزان دانش، که در نظام آموزشی ایرانی حال در. اندکرده اشارهتحصیلی در مشغولیت تحصیلی 

، کسب مدرك دهند.های بیرونی انجام میرسیدن به مشوق هدف باهای تحصیلی را غالباً فعالیت

عواملی هستند که اهداف ، جایگاه اجتماعی باالتر و اطاعت از منابع قدرت، رسیدن به درآمد بیشتر

بیرونی هستند و مانع پرورش انگیزش تحصیلی ، دهند. این اهدافآموزان را تشکیل مییادگیری دانش

پذیری و سئولیتبر اهمیت نقش م، های این پژوهشیافته، شوند. همچنینآموزان میدر دانش

پذیری و اند. تقویت مسئولیتآموزان تأیید کردهدر مشغولیت تحصیلی دانش نفساعتمادبه

                                                           
1. Lippman & Rivers 

2. LeMay 
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باعث پرورش خودپندارة مثبت شده و به وجود آمدن انگیزش را به دنبال ، آموزاندانش نفساعتمادبه

آموزان انشیت مشغولیت دنها درخواهد داشت؛ پیداست که این دو نیز بر پیشرفت تحصیلی و 

راهبردهای ، ریزیبرنامه، تأثیرگذار خواهند بود. نتایج الگوی پژوهش حاکی از اثر مهم خودآگاهی

های آموزانی که در زمینة فعالیتدهی تحصیلی بر مشغولیت تحصیلی بود. دانشیادگیری و خودنظم

ی یادگیری و بیشتر از راهبردها، های درسیخودآگاهی باالتری دارند؛ در فعالیت، تحصیلی

های خود و شوند که از تواناییده میزمانی خودنظم، آموزانکنند. دانشریزی استفاده میبرنامه

آموزان آگاهی داشته باشند. اگر دانش، راهبردها و منابع موردنیاز برای عملکرد مؤثر در یک تکلیف

ری به یادگیری به شیوة راهبردی تمایل بیشت، رادارندبر این باور باشند که توان انجام تکالیف درسی 

آموز که دانش یهنگاممدیریت هیجان و تفکر بود. ، های دیگر پژوهش حاضرخواهند داشت. از یافته

احساس انگیزش درونی بیشتری نسبت به قبل از انجام ، کنداز تکالیف یادگیری احساس لذت می

پردازد و این امر باعث دگیری میآن عمل دارد و با توجه و مشغولیت بیشتری به فرایندهای یا

رضایت و غرور ، های امیدهای تحصیلی به هیجانشود. این فعالیتهای تحصیلی بیشتری میتالش

 شود.منجر می

یابد. آموزان در یادگیری گروهی و مشارکتی بهبود مینتایج نشان داد سطح تفکر دانش، همچنین

موجب رشد ، شودآموزان ارائه میای کوچک به دانشهبازخوردهایی که در جریان تمرینات در گروه

آموزان با شود و روابط دانشدر پیشرفت تحصیلی آنان و در نتیجة درگیری بیشتر در تحصیل می

 یابد.یکدیگر نیز بهبود می

کند. بررسی ریزی میهای توان یا سستی یک جامعه را پیوپرورش نهادی است که پایهآموزش

، این کشورها دهد که همةبر پیشرفت و خیزش جوامع پیشرفته نشان میهای کارآمد سازه

، وپرورشالزمة دگرگونی در آموزش، اند. در این راستاوپرورش توانمند و کارآمدی داشتهآموزش

های آموزشی است. ابعاد روانی روانی و انگیزشی در تحصیل و برنامه، های عاطفینگرش به توانایی

 باارزشهای ها یکی از سویهباورها و گرایش، انگیزش، نیازها، هامانند ارزشهای آموزشی برنامه

که مشغولیت ی وجود باکارآمد است. ، ها نیزآموزان است که در پیشرفت یادگیری آنآموزش دانش
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ولی تقویت مشارکت در مدارس ، کندشان کمک میآموزان به بهبود عملکرد آموزشیتحصیلی دانش

زیرا این سازه عنصری معنادار در پیامدهای موفقیت تحصیلی ، شده است یلتبدم به یک چالش مه

، شناسانروان، مطلب مفهوم مشغولیت تحصیلی از سوی آموزگاران، و یادگیری است. عالوه بر این

ای در خودشکوفایی و رشد زیرا که نقش عمده، والدین و پژوهشگران مورد تأکید است، مشاوران

 .کندوزان ایفا میآمخودکار دانش

قضایا را  با نگاهی متفاوت آموزاناز دستاوردهای نهایی مشغولیت تحصیلی این است که دانش

ة پیش روی مسئلهای ذهنی خود یک فکر یا مفهوم جدید از کارگیری تواناییتحلیل کرده و با به

آموزان ر این صورت دانشیابند. دنوعی خودباوری مثبت دست میسازند و به این نحو نیز بهخود می

قوای حل مسألة ما را به ، نه نتها معماگونه، های زندگی تحصیلیممکن است بیاموزند که شگفتی

، شایستة پاسداری هستند. همچنین، بلکه رازهایی هستند که به دلیل زیبایی و لذت، گیرندکار می

شود امنیت باعث می، ادراکیاهای توجه و تمرکز فراگیران و جلوگیری از خط باال بردناین سازه با 

آموزان سایه گستراند. با توجه به نتایج این پژوهش و سالمت روانی و جسمانی بر زندگی دانش

؛ آموزان تأثیر مثبت داردمشغولیت تحصیلی یکی از عواملی است که بر زندگی تحصیلی دانش

عنوان یک جزء مهم لیت تحصیلی را بهباید مشغو، افرادی که با امور آموزشی سروکار دارند، بنابراین

مربیان باید به دنبال درك ، را افزایش دهند. همچنینو چشمگیر در حرفه آموزش ارزیابی کرده و آن 

نقش  عالوهبهکند. و اعمال توجه خاص به راهبردهایی باشند که مشغولیت تحصیلی را حمایت می

گیری از عنوان یک ابزار اندازهتواند بهمی آموزانمشغولیت تحصیلی در درك مسیر و نتایج دانش

تر از فعالیت آموزان را به توسعة درك عمیقدر کسب علم باشد که دانش آموزدانشمیزان مشارکت 

ویژه در به، استفاده از الگوی پیشنهادی این پژوهش در مدارس، بنابراین؛ کنددرسی خود تشویق می

 شود.مقطع دوم متوسطه توصیه می
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