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ای درگیری تحصیلی در رابطه بین آداب اخلاقی تحصیل: نقش واسطه

 گریزی تحصیلیانگیزش تحصیلی و آداب
 

 *الاسلامیمحمدمهدی شیرزادی، دکتر راضیه شیخ

 شیراز شناسی، دانشگاهدانشکده علوم تربیتی و روان تربیتی، شناسیروان گروه
 (42/10/89، تاریخ پذیرش: 42/10/89تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

تحصیل همانند هر فعالیتی از آدابی برخوردار است که باا انتاااا از هار 
ماطع تحصیلی به ماطعی دیگر،  این آداب از اهمیت بیشتری برخاوردار 

 1شود. در آموزش عالی رعایات آداب تحصایل نشاانه تعااد اخلاا یمی
شاود. در ایان های آموزشی و یادگیری محساوب میدانشجو به فعالیت

رود و در شامار مایترین آداب تحصایل بهمیان، آداب کلاس از برجسته
های متعددی ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی و رفتارهاای آتای پژوهش

(. این 1،2،1) ای و شغلی آنان آشکار شده استافراد مانند تعادات حرفه
ای از هااای دانشااگاهی بااه نحااو ف ایناادهدرحااالی اساات کااه محی 

هاا تحات آدابی(. از این بی4،5،6،7) برندصیلی رنج میهای تحآدابیبی
 شود. شواهد پژوهشی حاکی از نام برده می 2تحصیلی گری یعنوان آداب

 
 
 

 
، تبادیل باه یاا شاالش جادی در تحصایلیگری یآن است کاه آداب

( و کاهشی در می ان شیوع 1،2،1،2،،11،12،11،1) استها شده دانشگاه
 (. 17بل تصور نیست )آن در آینده ن دیا  ا

احترامانه و خشن بوده، تحصیلی گفتار یا عملی است که بیگری ی آداب
آمی  تا و از گفتار توهین شدهاخلاا در فرآیند آموزش و یادگیری  منجر به

همچنااین، . (16گیاارد )را درباار میبااار و تکانشاای رفتارهااای خشااونت
مشارکتی و  1یادگیری وعنوان رفتاری که مانع جتحصیلی بهگری ی آداب

 ریفا(. مطابق با تعا15)شود گردد، تعریف میتعاون در کلاس درس می
در  کاردنگری  شامل مواردی همچون بلند صحبتآدابرفتار  ارائه شده،

  ،خوابیدن ، هنگام کلاستأخیر در ورود به کلاس یا ترک زود کلاس،
 
 

 چکیده
توان از ها میآدابیبیهای آموزشی رو به گسترش است. از جمله این آدابی اخلا ی در محی ها، بیبا توجه به نتایج پژوهشزمینه: 

گری ی ای درگیری تحصیلی در رابطه بین انگی ش تحصیلی و آدابگری ی  تحصیلی نام برد. پژوهش حاضر باهدف بررسی ناش واسطهآداب
 تحصیلی انجام شده است. 

روش جو با استفاده از دانش 721همبستگی است، که از جامعۀ دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز،  -مطالعۀ حاضر توصیفی روش:

گری ی در آموزش تجدیدنظر شده آداب یابیزمینهشامل  ،اب ارهای پژوهش. ای انتخاب شدندمرحله ای تصادفی شندگیری خوشهنمونه
با  یابی معادلات ساختاریها با روش آماری مداتج یه و تحلیل داده. بودمایاس انگی ش تحصیلی و پرسشنامه درگیری تحصیلی  پرستاری،

 . انجام شد  AMOSاف اراستفاده از نرم

 رابطهای در ناش واسطه درگیری تحصیلی ،هابا توجه به یافته. مدا این پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است ،نتایج نشان داد ها:یافته

تحصیلی نی  اف ایش یافته و از این داشت. به این معنا که با اف ایش انگی ش درونی، درگیری  گری ی  تحصیلیآداب انگی ش تحصیلی با
انگی شی از طریق کاهش درگیری تحصیلی، منجر به گری ی  تحصیلی کاهش یافته است. همچنین، انگی ش بیرونی و بیطریق، آداب
 گری ی تحصیلی شده است.اف ایش آداب

ش و درگیری تحصیلی در آداب اخلا ی تحصیل گری ی  تحصیلی نشانگر ناش انگی پژوهش حاضر با ارائه الگویی از آداب گیری:نتیجه

 است.

 گری ی  تحصیلی، انگی ش تحصیلی، درگیری تحصیلی آداب اخلا ی تحصیل، آداب :کلیدواژگان
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، اساتاداجاازه  ، ترک کلااس بادوناستاد تدریسکردن در طوا صحبت
ساوی ساایر دانشاجویان یاا باه اظاار خشم و استفاده از تکنولوژیسوء

در فرآیند آموزش  گری  تحصیلیرفتارهای آداب(. 14،1) شوندمیاساتید 
و  (7)در کلاااس  7تاداخل کارده و باا متو اف نماودن تعاملاات ساازنده

( اثار منفای بار 11،12،،2)همچنین منحارف نماودن توجاه فراگیاران 
(. فراوانای رفتارهاای 11،12،14،،21،2) گذارنددگیری دانشجویان مییا

و  باه یاا تجرباه عاادی رفتارهاا رااین  گری  تحصیلی، متأسفانهآداب
 .(27،21،22)نموده است تبدیل  فراگیر

گریا ی تحصایلی و گساترش ایان پدیاده در پیامدهای نامطلوب آداب
وهشگران این حوزه های آموزشی، متخصصان تعلیم و تربیت و پژمحی 

آدابی، زمینه کنتارا را بر آن داشته است که با بررسی عوامل موثر بر بی
و پیشگیری این رفتارها را فراهم آورند. پژوهش حاضر در این راساتا باا 

گری ی تحصیلی در بین تمرک  بر عوامل انگی شی، ا دام به بررسی آداب
 دانشجویان نموده است.

شناختی است که در روان هایسازهترین مامیکی از  6انگی ش تحصیلی
. انگیا ش تحصایلی (26) ناشی اساسای داردفرایند آموزش و یادگیری 

 درکناد کاه باه یادگیرنادگان کماا مای اساتنوع خاصی از انگی ش 
یابی باه ها شده و دستد که موجب یادگیری آننهایی درگیر شوفعالیت

ن علمای از ساه ناوع در متاو. (25) شان تساایل شاوداهداف تحصیلی
و « 4انگیا ش بیرونای» ،«5انگیا ش درونای»انگی ش تحصیلی شامل 

، (. در انگی ش درونی، یا فعالیات24شود )نام برده می« 2انگی شیبی»
. ،گیاردانجاام میخاطر لاذت و خشانودی درونای حاصال از آن تناا به

ن انگی ش بیرونی، به انجام فعالیت برای رسیدن به مااصدی خاار  از آ
انگی شی نی  بیاانگر انجاام یاا فعالیات بادون فعالیت اشاره دارد و بی

-ها نشان مای. بررسی(24) برخورداری از اهداف و مااصد خاصی است

دهند که انگی ش تحصیلی یکای از عوامال اصالی در باروز رفتارهاای 
-عبارت د یقبه (.25،7،1های علمی است )مطلوب و نامطلوب در محی 

فراگیر از انگی ش درونای در حاوزه تحصایل منجار باه تر، برخورداری 
شاود وایان مطالعه و توجه بیشتر در کلاس و پرسیدن سؤالات بیشتر می

هاای ساز پیشاگیری از باروز رفتارهاای نابانجاار در محای خود زمینه
(. همچناین، برخای پژوهشاگران معتادناد کاه 1آموزشی خواهد شاد )

کاه تمایال تاتای بارای لیل ایندانشجویان دارای انگی ش درونی، به د
عنوان اهداف فردی و علایق شخصی دارند ها بهجستجو و تسخیر شالش

و دارای اهداف مام و ارزشمند در فرآیند تحصیل خود هستند، دست به 
 (.21،22،،1زنند )ها نمیرفتارهای نامطلوب و نابانجار در محی 

دات کلاسی نشاان آنچه که در اینجا  ابل تأمل است آن است که مشاه 
دهند که اگرشه برخی از فراگیاران از انگیا ش تحصایلی برخاوردار می

آورناد. گریا  تحصایلی روی نمینیستند، اما ضرورتاً به رفتارهاای آداب
دهنده خودی خاود شاکلرسد انگی ش تحصایلی باهنظر میبنابراین، به

ر آنااا را ای رفتاارفتار فراگیران نیست، بلکه از طریق فرایندهای واسطه
اگرشه انگی ش  اند کهنظران بر این عایدهدهد. صاحبتأثیر  رار میتحت

اهمیت اساسی دارد، اما اثار آن  ،توضیح رفتارهای نامطلوب فراگیران در
گردد، بلکه از طریق پیامدهای آن یعنی می ان نمی اعمااطور مستایم به

ه فراگیاران باه و میا ان علا ا 1گذاری شاناختیتلاش، پایداری، سرمایه
راحتی با (. فراگیران با انگی ه به25)سازد اثرات خود را آشکار میتکلیف، 
کوشای، منادی، کنجکااوی، سختهایی همچون اشتیاق، علا اهویژگی

(. این 24شوند )جدیت در یادگیری و درگیر در امور تحصیلی، شناخته می
برداشته، زماان  فراگیران به راحتی موانع و مشکلات را از پیش پای خود

کنناد، و کمتار باه بیشتری برای مطالعه و انجاام تکاالیف صارف مای
 دروا اع،(. 11زنناد )های آموزشی دست میرفتارهای نابانجار در محی 

منادی و پشاتکار فراگیاران در اماور تارین شارط علا اهانگی ش، ماام
های آموزشای تحصیلی و همچنین کاهش رفتارهای نامطلوب در محی 

 (. 12،25است )
پل میان انگی ش را ، ،1توان درگیری تحصیلی، میبر اساس شواهد فوق

نیاروی عنوان باهانگیا ش در وا اع،  تلای نماود. پیامدهای تحصیلیو 
عامال ایجااد از این طریاق و  ی تحصیلیهامحرکه درگیری در فعالیت

درگیری تحصیلی دارای  (.11) شودمیرفتارهای مطلوب فرگیران  لمداد 
)به معنای تلاش و می ان  11رفتاری مولفه (.15،16،17) است مولفه شاار

و مولفاه  هاای تحصایلی(گذاری فراگیران به فعالیتعلا مندی و ارزش
(. در فرآیند یادگیری فراگیر و مختارانه ناش فعالانه)به معنای  17تعاملی

املیت پذیرند، اما مولفه عنوعی از انگی ش تأثیر میها بهتمامی این مولفه
(. این کارکرد، 14)بخشد میمام و جدید  یکارکرد تحصیلی درگیریبه 
طور ویاژه  نشاانگر آن اسات کاه درگیاری، مساتل م برخاورداری از به

از انگی ش کافی برخوردار نباشد، مداومت  فراگیرانگی ش است. شنانچه 
 یادگیرنادهکند، زیرا عاملیات های تحصیلی معنا پیدا نمیوی در فعالیت

هاای در انجام فعالیت 16کننده ناش اختیار و انتخاب آگاهانهه منعکسک
تحصیلی است، مستل م برخورداری از انگیا ش اسات. بار ایان اسااس، 

نتاایج . (12شاود )می درگیری تحصیلی در نظر گرفته انگی ش، مادم بر
در تکاالیف  فراگیاراندرگیرشادن  دهنادها نشان مایبرخی از پژوهش

و تا  کندمیبرای انجام و اتمام آن تکلیف بسیج  آنان راانرژی  ،تحصیلی
-(. باه12،15،25شاود )مایحفظ  آنانپایان آن تکلیف همچنان انرژی 

انجاام باه  نحویباه فراگیار رادرگیری تحصیلی است که  دیگر،عبارت
که تمام انرژی و مناابع درونای خاود را  کندمیتکلیف یا فعالیت متعاد 
به همین دلیل مجاا کمتاری بارای باروز کند یبرای انجام آن بسیج م

کند و تمرک  اصلی وی بر فرایناد یاادگیری رفتارهای نامطلوب پیدا می
توان گفت درگیری تحصیلی عامل مامای (. بنابراین می12خواهد بود )

های علمای گری  تحصیلی در محی در پیشگیری از بروز رفتارهای آداب
 (.11،11،،7است )

کاه انگیا ش تحصایلی بار اشاتیاق و آنا توجاه باه بر این اسااس، با
های تحصیلی فراگیران اثر گذاشاته و از طارف دیگار فعالیات و فعالیت

آوردن فراگیاران باه رفتارهاای ناامطلوب درگیری تحصیلی ماانع روی
ای در رود، درگیری تحصیلی ناش واساطهشود، لذا انتظار میکلاسی می

گری ی تحصیلی ایفا نماید. بنابراین، رابطه بین انگی ش تحصیلی و آداب
ای درگیری تحصیلی در رابطه هدف پژوهش حاضر بررسی ناش واسطه

گری ی تحصیلی دانشجویان در  الب یا بین انگی ش تحصیلی و آداب
کاه لازم به تکر است که نتایج این پژوهش علاوه بر آن مدا علی است.
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ساازد، ی را روشان میگری ی تحصایلفرایند اثرگذاری انگی ش یر آداب
انگی شای، انگیا ش بیرونای، امکان ماایسه اثارات اناواع انگیا ش )بی

 1 آورد. نگارۀگری ی تحصیلی را نی   فراهم میانگی ش درونی( بر آداب
  دهد.رواب  بین متغیرهای پژوهش را نشان می

 

 : مدل مفهومی پژوهش5 نگارۀ
 

 روش

ی آماری این ی است. جامعههای همبستگاین پژوهش، از نوع پژوهش ا
ی دانشجویان )مرد و زن( دوره کارشناسی دانشگاه شایراز پژوهش کلیه

برابر تعداد  6تا  6/2بود. در پژوهش حاضر،  1115-14در ساا تحصیلی 
گیری برای تعیاین های مورد استفاده، ملاک تصمیمهای پرسشنامهگویه

دانشجو  721ساس تعداد (. بر این ا71کنندگان  رار گرفت )تعداد شرکت
ای انتخااب گردیاد ای شندمرحلاهگیری خوشاهبا استفاده از روش نمونه

( 12-22، 47/2ساا )انحراف معیاار   ،21/2زن با میانگین سنی  254]
-17، 11/2سااا )انحاراف معیاار   5/21،مرد با میانگین سنی  167و 
 هستند: رار زیر ([. اب ارهای مورد استفاده در این پژوهش به12

گریا ی جاات سانجش آداب گریزی تحصییلی:یابی آدابزمینه

گریاا ی در آمااوزش یااابی تجدیاادنظر شااده آدابتحصاایلی از زمینااه
گویاه اسات.  27( اساتفاده شاد. ایان پرسشانامه دارای 72)15پرستاری

( به 7تا همیشه  1ای )از هرگ  درجه 7آزمودنی بر اساس طیف لیکرت 
های پیشاین، روایای ایان ابا ار از طریاق دهد. در پژوهشآن پاسخ می

(. همچنااین، در 71، 72تحلیاال عاماال تأییاادی احااراز گردیااده اساات )
مایااس رفتارهاای خفیاف پژوهشی، ضریب آلفای کرونباخ برای خارده

گریا ی  مایاس رفتارهای خفیف آداب، خرده،/16گری ی تحصیلی آداب
دسات آماده ب ،/11گریا ی تحصایلی و  نمره کل آداب ،/11تحصیلی 

ای (. در مطالعاه72دهنده پایایی مناسب این اب ار اسات )است که نشان
هاای رفتارهاای خفیاف مایااسدیگر، می ان آلفای کرونباخ برای خرده

گریا ی تحصایلی و کال گری ی تحصیلی، رفتارهاای شادید آدابآداب
بدست آمده اسات  ،/25و  ،/11، ،/45تحصیلی به ترتیب  گری یآداب

(71.) 
بار در ایران در پژوهش حاضار ماورد اساتفاده  ارار ن اب ار برای اولینای

یاابی تجدیادنظر شاده گرفته است. نتایج تحلیل عامال تأییادی زمیناه
 این ابا ار عاملی 2 ساختار تأیید گری ی در آموزش پرستاری بیانگرآداب
یابی تجدیدنظر شده های برازندگی مدا زمینهعلاوه بر این، شاخص. بود
گری ی در آموزش پرساتاری بررسای و نتاایج، دلالات بار بارازش ابآد

، df2X/ 15/2هاا دارد )یاابی باا دادهمطلوب مدا نظاری ایان زمیناه

11/، NFI ،17/، CFI ،،6/، RMSEA ،1،/، AGFI ،
12/، GFI  5،و/، PCLOSE همچنین، ضرایب آلفای کرونبااخ .)

ریا ، کال رفتارهاای گگری ، رفتارهای شدید آدابرفتارهای خفیف آداب
دست آمد، که حااکی به ،/12و  ،/26، ،/21ترتیب برابر با گری  بهآداب

 از پایایی مطلوب این اب ار است.

جاات سانجش انگیا ش تحصایلی از  مقیاس انگیزش تحصیلی:

گویه  22( استفاده شد. این مایاس دارای 77)14مایاس انگی ش تحصیلی
ای )از اصالاً مطاباات درجه 4رت است. آزمودنی باید در یا مایاس لیک

ای ( هر گویه را پاسخ دهد. روایی ساازه4تا کاملاً مطابات دارد  1ندارد 
-مایاساین مایاس با محاسبه همبستگی بین پیشرفت تحصیلی و خرده

آموز کانادایی، دانش 214ای متشکل از های انگی ش تحصیلی در نمونه
ین ابا ار باا اساتفاده از ضاریب (. همچنین، پایایی ا77تأیید شده است )

های انگی ش درونی، انگی ش بیرونای آلفای کرونباخ برای خرده مایاس
(. در 77گ ارش شده است ) ،/25و  ،/26، ،/21ترتیب انگی شی بهو بی

ای دیگر، روایی مایاس انگی ش تحصیلی باا اساتفاده از تحلیال مطالعه
های مایاسنباخ برای خردهعامل تأییدی احراز گردید و می ان آلفای کرو

و  ،/25، ،/24انگی شی به ترتیب انگی ش درونی، انگی ش بیرونی و بی
(. در ایران نی ، در پژوهشی می ان آلفای کرونبااخ 76گ ارش شد ) ،/،4

انگی شای های انگی ش درونی، انگی ش بیرونی و بیبرای خرده مایاس
مچناین در پاژوهش (. ه75بدست آماد ) ،/54و  ،/25، ،/27به ترتیب 

، CFI ،/11هاااای تحلیااال عامااال تأییااادی )هاااا شااااخصآن
،15/، RMSEA ،17/، AGFI  15و/، GFI حاااااااااکی از )

 (.75برازندگی کامل مدا بود )
ای مایااس، از تحلیال در پژوهش حاضر برای سنجش روایی ساازه     

عامل تأییدی و برای بررسی پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده 
 تأییاد د. نتایج تحلیل عامل تأییدی مایاس انگی ش تحصیلی بیاانگرش

های برازنادگی مادا علاوه بر این، شاخص. بود مایاس عاملی 1 ساختار
مایاس انگی ش تحصیلی محاسبه گردید. نتایج، دلالت بر برازش مطلوب 

، df2X ،1،/، NFI ،17/، CFI/ 24/2هاا دارد )این مایاس با داده
،6/، RMSEA ،11/، AGFI ،12/، GFI  و
11/، PCLOSEانگی شای، (. همچنین، ضرایب آلفای کرونبااخ بای

 ،/21و  ،/24، ،/41انگی ش بیرونی و انگی ش درونی به ترتیب برابر با 
 نامه است.دست آمد، که حاکی از پایایی مطلوب پرسشبه

جات سنجش درگیری تحصیلی، از  پرسشنامه درگیری تحصیلی:

 11( استفاده شد. این پرسشنامه دارای 12)12ی تحصیلیپرسشنامه درگیر
)کاملااً  1ای لیکارت از درجاه 6هاا در یاا مایااس گویه است. گویاه

شوند. در یکای از مطالعاات گذاری می)کاملاً موافام( نمره 6مخالفم( تا 
پیشین، جات بررسی روایی پرسشنامه، از روش روایی همگارا اساتفاده 

ره پرسشانامه درگیاری تحصایلی باا نماره شده و ضریب همبستگی نم
(. 14گ ارش شده است ) ،/76شناختی نامه ارضای نیازهای روانپرسش

-همچنین، ضرایب آلفای کرونباخ بعد شناختی، رفتاری و عاملی پرسش

و برای بعد  ،/22و  ،/46، ،/25ترتیب برابر با نامه درگیری تحصیلی به

 انگیزشانگیزش

تحصیلیتحصیلی    

گریزیگریزیآدابآداب  

 تحصیلیتحصیلی
  درگیریدرگیری
 تحصیلیتحصیلی
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ای (. همچناین در مطالعاه14گ ارش شده اسات ) ،/،2درگیری عاملی 
دیگر، برای بررسی روایی پرسشنامه درگیری تحصیلی از تحلیال عامال 

ها بار عاملی معناادار تأییدی استفاده شد و نتایج نشان داد که همه گویه
(. همچنین، ضرایب آلفای کرونباخ بعد شناختی، 12دارند ) ،/74بالاتر از 

، ،/24ترتیب برابار باا به نامه درگیری تحصیلیرفتاری و عاملی پرسش
(. 12گ ارش شده است ) ،/21و برای بعد درگیری عاملی  ،/22و  ،/21

های برازش مدا حاکی ای در ایران نشان داده شد که شاخصدر مطالعه
از برازش مطلوب پرسشنامه بود و ضرایب پایاایی آلفاای کرونبااخ بعاد 

لی باه ترتیاب شناختی، رفتاری، عاملی و کل پرسشنامه درگیری تحصی
 (. 74گ ارش شد )،/25و  ،/21، ،/41، ،/54برابر با 

نامه، از تحلیل عامل ای پرسشدر پژوهش حاضر برای احراز روایی سازه
تأییدی و برای بررسی پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شاد. 

 تأییاد نتایج تحلیل عاملی تأییادی مایااس درگیاری تحصایلی بیاانگر
های برازنادگی علاوه بار ایان، شااخص. بود پرسشنامه عاملی 1 ساختار

مدا مایاس درگیری تحصیلی محاسبه گردید. نتایج دلالات بار بارازش 
، df2X ،16/، NFI/ 1/2،هاا دارد )مطلوب ایان پرسشانامه باا داده

14/، CFI ،،6/، RMSEA ،17/، AGFI ،15/، GFI  و
72/، PCLOSEبعااد شاناختی، (. همچنین، ضرایب آلفای کرونباخ ا

، ،/46رفتاری، عاملی و نمره کل درگیری تحصیلی به ترتیاب برابار باا 
-دست آمد، که حاکی از پایایی مطلاوب پرساشبه ،/22و  ،/47، ،/22

 نامه است.
گریا ی تحصایلی، انگیا ش تحصایلی و درگیاری های آدابپرسشنامه

یناان داده تحصیلی در اختیار افراد گروه نمونه  رار گرفت و به آنااا اطم
شان محرمانه خواهد ماند و صرفاً جاات کاار پژوهشای شد که اطلاعات

شود. همچنین تأکید شد که صااد انه باه ساؤالات پاساخ آوری میجمع
و  SPSSاف ار ها، اطلاعات توس  نرمآوری پرسشنامهدهند. پس از جمع

تحلیل شدند. برای آزماون مادا مفاروز از روش  AMOSاف ار نرم
 معادلات ساختاری استفاده شد. یابیمدا

 

 یافته ها
میاانگین، انحاراف معیاار، کمتارین نماره و بیشاترین نماره  1جادوا  

 دهد.متغیرهای پژوهش را نشان می
 دهدنتایج مربوط به همبستگی متغیرهای پژوهش را نشان می 2جدوا 

 

 

 هش: میانگین، انحراف معیار و حداقل و حداکثر نمرات متغیرهای پژو5جدول 
 متغیرها میانگین انحراف معیار کمترین نمره بیشترین نمره

 انگی شیبی 76/11 16/6 7 22

 انگی ش بیرونی ،16/1 17/11 11 45

 انگی ش درونی 1/75، 25/1 1 51

 درگیری رفتاری 17/،4 72/1 7 ،2

 درگیری شناختی 22/17 15/1 7 ،2

 درگیری عاملی 21/11 24/1 7 ،2

 نمره کل درگیری تحصیلی 16/72 44/2 12 ،5

 گری ی خفیف تحصیلیآداب 24/11 41/11 17 55

 گری ی شدید تحصیلیآداب 56/2 44/7 5 21

 گری ی تحصیلینمره کل آداب 12/11 17/16 ،2 16

 
 : ماتریس همبستگی مرتبه صفر متغیرهای پژوهش5جدول

 9 8 7 6 1 5 5 5 5 متغیرها
         1 انگی شی. بی1

        1 **15/، گی ش بیرونی. ان2

       1 **47/، **11/،- . انگی ش درونی1

      1 **17/، **11/،- **11/،- . درگیری رفتاری7

     1 **42/، **11/، **15/،- **25/،- . درگیری شناختی6

    1 **57/، **56/، **25/، **،2/،- *11/،- . درگیری عاملی5

   1 **25/، **22/، **21/، **14/، **17/،- **22/،- . درگیری تحصیلی4

  1 **16/،- **21/، **12/،- **11/،- **15/،- **11/، **25/، گری ی خفیف. آداب2

-،/4، **22/،- **27/،- **22/،- **22/، **14/، گری ی شدید. آداب1  -،/2،** ،/56** 1 

 **21/، **14/، **17/،- **11/،- **11/،- **12/،- **15/،- **17/، **26/، تحصیلی گری ی.آداب،1

      ،1/، > P        **،6/، > P * 
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 .  دهد.مدا ناایی پژوهش را نشان می 2 همچنین، نگارۀ

 
 گری درگیری تحصیلیگریزی تحصیلی با واسطهمدل نهایی رابطه ساختاری بین انگیزش تحصیلی و آداب: 5نگاره 

 
شی، انگی ش بیرونای، انگیا ش انگی فرضیه اوا: انگی ش تحصیلی )بی

 گری ی تحصیلی دارد.درونی( اثر مستایم بر آداب
  ،/7،،صورت منفی و معنادار )، انگی ش درونی به2با توجه به شکل  

p ،15/،-   β6،،صاورت مببات و معناادار )انگیا ش به(، بی/،  p ،

17/،  β5،،صورت مببت و معنادار )( و انگی ش بیرونی نی  به/،  p ،

12/،  βگری ی تحصیلی دارند. ( اثر مستایم بر آداب 
انگی شی، انگی ش بیرونای، انگیا ش فرضیه دوم: انگی ش تحصیلی )بی

 درونی( اثر مستایم بر درگیری تحصیلی دارد.
بینی حاکی از آن است که انواع انگی ش تحصیلی  ادر به پیش 2شکل  

، p  ،/1،،شای )انگی عباارت دیگار، بایدرگیری تحصیلی هستند. به

25/،-   β( و انگی ش بیرونی )،،7/،  p ،15/،-   βاناد ( توانساته
بینی کنند. همچنین، صورت منفی و معنادار درگیری تحصیلی را پیشبه

صورت مببت و معنادار درگیری تحصیلی انگی ش درونی توانسته است به

 (.p ،25/،  β  ،/1،،بینی کند )را پیش
ی انگیاا ش تحصاایلی و حصاایلی در رابطااهفرضاایه سااوم: درگیااری ت

 کند.ای ایفا میگری ی تحصیلی، ناش واسطهآداب
استراپ در منظور تعیین معناداری مسیرهای غیرمستایم از دستور بوتبه 

شود (. همانگونه که مشاهده می1استفاده شد )جدوا AMOS  اف ارنرم

یرونای ، انگیا ش بp) ،/7،،(انگی شای درگیری تحصیلی اثارات بای

)،1/،=(p  و انگی ش درونی)،1/،=(p تحصایلی  گریا یرا بار آداب

 گری نموده است. واسطه
های برازش محاسابه برای بررسی برازش مدا ناایی پژوهش، شاخص

های برازش، شامل مجذور خی به درجه گردید. با توجه به نتایج، شاخص

خص (، شاCFI ،/14شاخص برازش تطبیای ) (،X2/df 2/،1آزادی )

(، شااااخص نیکاااویی بااارازش NFI ،/15بااارازش هنجاااار شاااده )

(14/، GFIشاخص نیکاویی بارازش تعادیل ،)( 11شاده/، AGFI ،)

( و پیRMSEA ،/6،شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تاریب )

توان گفت الگوی ناایی پژوهش، دارای ( میPCLOSE ،/11کلوس )
 برازش مطلوب است. 

 
 

 متغیرهای پژوهش: اثرات غیرمستقیم 5جدول 
حییییید  β مسیر غیر مستقیم

 پایین

 p حد بالا

گریااا ی انگی شااای باااه آداببااای
 تحصیلی

11/، ،7/، 11/، ،،7/، 

گریاا ی انگیاا ش بیروناای بااه آداب
 تحصیلی

،2/، ،1/، ،2/، ،1/، 

گریاا ی انگیاا ش دروناای بااه آداب
 تحصیلی

،2/،- 12/،- ،2/،- ،1/، 

 

 بحث
انگی شای و انگیا ش بیرونای اثار ینتایج پژوهش حاضر نشان داد که ب

گریا ی مببت و معنادار و انگی ش درونی اثار منفای و معناادار بار آداب
های پیشین مبنای تحصیلی دانشجویان دارد. این یافته با نتایج پژوهش

که انگی ش درونای ساازگاری افاراد را افا ایش داده و منجار باه بر آن
(. 21،22،،72،14،1)شاود، همساو اسات کاهش رفتارهای نامطلوب می

هاای پیشاین، فراگیرانای کاه انگیا ش درونای مطابق با نتایج پژوهش
پذیری، نفس، آرامش، مسئولیتبیشتری دارند، از سلامت روان، اعتماد به

(. همچناین، ایان 71،12خلا یت و خودشکوفایی بیشاتری برخوردارناد )
ری و پاذیشناسای، تجرباهفراگیران دارای صفات شخصیتی مانند وظیفه

شاود آناان (. وجود این صافات باعام مای،61،6پذیری هستند )توافق
هااای گاارایش کمتااری بااه رفتارهااای نااامطلوب و نابانجااار در محاای 

(. در وا ع، شاون افاراد برخاوردار از انگیا ش 71تحصیلی داشته باشند )
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پردازند و از این های تحصیلی میدرونی، بر اساس علایق خود به فعالیت
برند، بنابراین احساس تعاد به تکالیف در دست دارناد لذت می هافعالیت

گری  بپردازند، کمتر اسات. همچناین، که به رفتارهای آدابو احتماا آن
-یاافتگی روانای، تحاوا ساالم و ساازشانگی ش درونی در هر حاوزه

(. شارا کاه 72،14ساازد )شناختی هر فردی را به شکل مببت متأثر مای
شاناختی در ه است با ارضای نیازهای بنیادین روانانگی ش درونی همرا

تواناد باا شناختی میهای تحصیلی، ارضای نیازهای بنیادین روانمحی 
هایی شون حرمت خود، عواطاف مببات و رضاایت از تحصایل شاخصه

هاای همراه شود و منجر به کاهش بروز رفتارهای ناامطلوب در محای 
هاای رفتااری بیرونی با شاخصه (. در ماابل، انگی ش،6گردد )آموزشی 

تفااوتی در  بااا نایافتاه همچاون اضاطراب، تکانشاگری و بایسازش
ها برای انجاام (. فراگیران با این خصیصه62شود )مسئولیت، شناخته می

(. 71هااای علماای مسااتعدتر هسااتند )رفتارهااای نااامطلوب در محاای 
هنگاام  همچنین، انگی ش بیرونی منجر به رفتارهای دفااعی بیشاتر در

باراین، فراگیرانای (. علاوه14شود )ها میتعارز با استادان یا همکلاسی
های تحصیلی خود را باا که از انگی ش بیرونی برخوردارند، شون فعالیت

دهناد، بناابراین، زماانی کاه ششمداشت به پیامدهای بیرونی انجاام می
فرآیناد پیامدهای مورد انتظار خود را دریافت نکنند، رضایت کمتاری از 

تر دلیل عدم احساس تعاد، راحتکنند و بهیادگیری و آموزش تجربه می
 (.12پردازند )به انجام رفتارهای نامطلوب در کلاس درس می

یافته دیگر پژوهش حاضر حاکی از اثر مببت انگی ش درونی و اثر منفی 
انگی شی بر درگیری تحصایلی دانشاجویان اسات. انگی ش بیرونی و بی

انگیا ش های پیشین که نشانگر رابطاه باین ه با نتایج پژوهشاین یافت
تحصاااایلی و درگیااااری تحصاااایلی  اساااات، همسااااو اساااات 

در تفسیر رابطه بین انگی ش و درگیاری  (.62،71،15،11،12،11،21،25)
توان از نظریه خودتعیینی بااره جسات. مطاابق باا نظریاه تحصیلی می

ند، ادراک شایستگی و خودتعیینی، افرادی که دارای انگی ش درونی هست
دانند و گر و عامل میکنند، به این معنا که خود را انتخابخودتعیینی می

رساانند. ایان های خود را بدون اجبار بیرونی آغاز و به انجاام میفعالیت
-کنند و در جاات رسایدن بادان مایافراد برای خود اهدافی تعیین می

ی و رفتااری درگیار در لحاا  شاناختی، عااطفکوشند. در وا ع، آنان به
زمانی که انگی ش درونی (. همچنین، 62شوند )اهداف و تکالیف خود می

هاایی دانشجویان بالا باشد، برای غلبه بر مشکلات یاادگیری از مااارت
ی ها، تااضای توضیح بیشتر دربارهکلاسیهمچون پرسش از استادان، هم

کنناد. ایان هاای مسائله اساتفاده مایحالها و راهمسئله، گرفتن سرنخ
شوند و های کلاسی درگیر میصورت بسیار فعاا در فعالیتدانشجویان به

درماابل، افراد با انگیا ش (. 12یابد )مشکلات تحصیلی آنان کاهش می
ها کنند رفتار آنکنند. احساس میکننده ادراک نمیبیرونی خود را تعیین
کاه خودمختاراناه جاای آنمعنا کاه باه شود، به ایناز بیرون دیکته می

ای در کنندهکننده امور شخصی خود باشند، افراد دیگر ناش تعیینتعیین
(. همچناین، افاراد 21کنناد )گیرهای آنان ایفاء میایجاد رفتار و تصمیم

شاان برخوردار از انگی ش بیرونی در حین انجام فعالیت، بخشای از توجه
وع پیامد بیرونی که برای آناان ارزشامند صرف دریافت پاداش و یا هر ن

توانند تمامی نیروهای شاناختی، هیجاانی و شود، بنابراین نمیاست، می
انگی شی خود را درگیر در فعالیت بدون توجه به پیامادهای آن کنناد. از 

اهاداف و مااصاد  کاه دارد افارادی باه اشااره انگی شیبی طرف دیگر،
نگی ه لازم برای انجام فعالیت برخوردار خاصی ندارند و به همین دلیل از ا

و به دنباا انجام یا فعالیت نی  احساس شایستگی و صالاحیت  نیستند
-از درگیر شدن در وظایف محوله امتناع می نتیجه این افرادکنند. درنمی

گونه میل یا رغبتی در جات انجاام فعالیات از خاود نشاان کنند و هیچ
اناد، خاود را علا اههای آموزشی بیالیتدهند. دانشجویانی که به فعنمی

شان بسیار کوشاا اسات و کنند ، اهداف شخصیدرگیر در تکلیف نمی
لازماه که  کنند. شرابرای بالا بردن عملکرد تحصیلی خود نی  تلاش نمی

های تحصایلی، انگیا ش تحصایلی و داشاتن شاوق درگیری در فعالیت
ناختی نسبت به تحصیل ش -هیجانی و یا به نوعی داشتن اشتیاق عاطفی

 (.15و محی  یادگیری است )
ای درگیاری علاوه براین، نتایج پژوهش حاضر تأیید کننده ناش واساطه

گری ی تحصیلی اسات. تحصیلی در رابطه بین انگی ش تحصیلی و آداب
عبارت دیگر، انگی ش درونی از طریق اف ایش درگیری تحصیلی منجر به

انگی شی شود و انگی ش بیرونی و بیگری ی تحصیلی میبه کاهش آداب
گریا ی تحصایلی را افا ایش از طریق کاهش درگیری تحصایلی، آداب

از دید پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت، عوامل بسیاری در بروز . دهدمی
-ترین آناا درگیریاز مامتحصیلی دخیل هستند، که یکی  گری یآداب

گاذاری لی نوعی سارمایهتحصی(. درگیری65،66،67،61تحصیلی است )
شناختی و تلاش مستایم برای یادگیری، فامیدن و تسل  بر دانش، روان

هاا های تحصیلی برای ارتاای آنها و هنرهایی است که فعالیتماارت
تحصیلی کیفیت تلاشی است که دیگر، درگیریعبارتگیرد. بهصورت می

داف خود دسات کنند تا به اههای آموزشی میدانشجویان صرف فعالیت
(. بنابراین، طبیعای اسات کاه هرشاه دانشاجویان از انگیا ش 61یابند )

درونی بیشاتری برخاوردار باشاند، تلااش بیشاتری در جاات تسال  و 
هاای آدابیدستیابی به اهداف تحصیلی کنند و به احتماا کمتری باه بی

اندکه اگر بتوان دانشجویان ها نشان دادهآورند. پژوهشتحصیلی روی می
تحصیلی و تکالیف یاادگیری کارد، بیشاتر  را هرشه بیشتر درگیر مسائل

رساان و مخال فرآیناد توان احتماا بروز رفتارهای نابانجار، آسایبمی
(. در حایااات، در جااو 16،22،7،1آمااوزش و یااادگیری را کاااهش داد )

یادگیری مببت که ترغیب کننده درگیری دانشجویان در فرآیند یادگیری 
 (12یابند )ها و رفتارهای متمردانه کاهش می، کشمکشاست، تعارضات

 (. ،6شود )تحصیلی کم می گری و امکان بروز رفتارهای آداب
همچنین، فراگیرانی که بار اسااس انگیا ش بیرونای ا ادام باه انجاام 

های بیرونای بارای کننادهکنند، دریافت تاویتهای تحصیلی میفعالیت
انچه محی  کلاس برای آنان تاویت کننده آناا اهمیت دارد، بنابراین، شن

کنند و  های درسی اجتناب مینباشد، به احتماا بیشتری از انجام فعالیت
( و 14،17کنناد )هاا نمیبه لحا  شناختی نی ، خود را درگیار در فعالیت

شوند، احساس عاملیت نیا  وسیله انگی ش بیرونی برانگیخته میشون به
دهناد. بناابراین، یلی به مشارکت نشاان نمیرنگ شده و تمادر آناا کم

دهناد. احتمالاا رفتارهایی که مخل آموزش و یادگیری است را انجام می
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هاای اینگونه رفتارها برای آناا تاویت کننده است. علاوه بر این، ویژگی
ای است که احتماا درگیری گونهانگی شی نی  بهفراگیران برخوردار از بی
دهد. گری ی تحصیلی را اف ایش میتبع آن آداب تحصیلی را کاهش و به
انگی شی هستند، بدون هیچ برنامه و یا گیری بیافرادی که دارای جات
دهناد. دروا اع در یاا هاای خاود را انجاام میاهداف خاصای فعالیت

ای برای مشارکت در برند، بنابراین، انگی هسردرگمی و بلاتکلیفی بسر می
، زماان کاافی صارف انجاام تکاالیف درسای های کلاسی ندارندفعالیت

کنند، به دلیل عدم برخورداری از برنامه و اهداف خاصی از پشاتکار نمی
ای جات یادگیری درسی ندارند. نوعی انگی هلازم نی  برخوردار نیستند. به

شاوند و ناایتااً بیشاتر به این ترتیب در امور آموزشی کمتار درگیار مای
های م رفتارهای نامطلوب و نابانجار در محی احتماا دارد ا دام به انجا

 آموزشی نمایند. 
به لحا  نظری، ایان پاژوهش باا نشاان دادن مکاانی م اثرگاذاری     

گری ی تحصیلی، منجر به گسترش داناش در انگی ش تحصیلی بر آداب
های تحصیلی شده است. به لحا  کاربردی آدابیمورد عوامل موثر بر بی

 ش درونی بر درگیری تحصیلی و متعا باا اثار منفای ، اثر مببت انگینی 
-این تلویح را بارای برناماهگری ی تحصیلی، درگیری تحصیلی بر آداب

هاای دنباا دارد که عدم جاذابیت دروس و محی ری ان آموزش عالی به
گریاا  تحصاایلی دانشااگاهی از جملااه علاال اساساای رفتارهااای آداب

-متولیان آموزش عالی، فرصتدانشجویان است. بنابراین، ضرورت دارد 

برانگیا  و ماورد مندی از تکاالیف شاالشسازی، بارههایی را برای فعاا
علا ه دانشجویان جات اف ایش می ان انگی ش و درگیری تحصیلی آنان 

وری تحصیلی و کاهش رفتارهای فراهم سازند تا به رشد و اف ایش باره
هاای ایان محادودیتنامطلوب و نابانجار تحصیلی آنان کما شود. از 

توان به محدود بودن افراد مورد مطالعه به دانشجویان ماطع پژوهش می
هاا را باا پاذیری یافتاهکارشناسی دانشگاه شیراز اشاره نماود کاه تعمیم

هاای سازد. با توجه به آنکه در پاژوهش حاضار تفاوتاحتیاط مواجه می
در  شااودجنساایتی مااورد مطالعااه  اارار نگرفتااه اساات، پیشاانااد می

گریاا ی تحصاایلی در بااین هااای آتاای بااه ماایسااه ماادا آدابپژوهش
 دانشجویان زن و مرد پرداخته شود.

 

 گیرینتیجه
ای درگیاری تحصایلی در رابطاه باین در پژوهش حاضر نااش واساطه

تحصیلی مورد مطالعه  رار گرفت. باا توجاه باه  گری یآدابانگی ش و 
ی تحصاایلی، نتااایج پااژوهش، انگیاا ش تحصاایلی از طریااق درگیاار

تاوان دهد بر این اساس، میگری ی تحصیلی را تحت تأثیر  رار میآداب
با فراهم آوردن زمینه درگیری تحصیلی دانشاجویان، آناان را در جاات 

 تعاد به آداب اخلا ی تحصیل، سوق داد.
 

 های اخلاقیملاحظه
در تمامی مراحل انجام پژوهش، اصوا اخلا ی از  بیل محرماناه باودن 

 ها مورد توجه  رار گرفته است.ات و رضایت آگاهانه آزمودنیاطلاع
 

 سپاسگزاری
از کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز که در این پژوهش شرکت کردند، 

 شود. سپاسگ اری می
 شناسی تربیتی است.نامه دکترای رواناین مااله مستخر  از پایان

 

 هنام واژه
1. Ethical commitment تعاد اخلا ی 

2. Academic Incivility    آداب گری ی تحصیلی 

3. Learning atmosphere    جو یادگیری 

4. Constructive interactions تعاملات سازنده 

5. Academic Motivation انگی ش تحصیلی 

6. Internal Motivation     انگی ش درونی 

7. External Motivation   انگی ش بیرونی 

8.Amotivation بی انگی شی 

9. Cognitive Investment سرمایه گذاری ناختی 

10. Academic Engagement    درگیری تحصیلی 

11. Behavior Engagement درگیری رفتاری 

12. Cognitive Engagement درگیری شناختی 

13. Emotion Engagement   درگیری هیجانی 

14. Agency Engagement    درگیری عاملی 

15. Informed choice انتخاب آگاهانه 

16. Incivility In nursing Education Revised Survey 

 زمینه یابی تجدید نظر شده هنجارگری ی در آموزش پرستاری
17. Academic Motivational Scale 

 مایاس انگی ش تحصیلی
18. Academic Engagement Questionnaire 

 یلیپرسشنامه درگیری تحص
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