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است  طراحی و تنظیم شده    2009سوال بوده که توسط تینیو در سال    102رای  حصیلی داپرسشنامه مشغولیت ت 

: تالش پایدار ، تمرکز ، توجه ، سوال پرسیدن و شرکت  ه یادگیری از قبیل تبط بمولفه ای ) رفتارهای مر  3و دارای  

د و شرکت در فعالیت های فوق  شوعت که با پیروی از قوانین مقررات مدرسه مشخص میطادر بحث های کالس و ا

  های فعالیت  و  افراد  به  آموزان  دانش   منفی   و  مثبت  هایواکنش   که  است  هیجانی  عامل، مشغولیت  دومین برنامه  

 ولیت تحصیلی دانش آموزان مورد استفاده قرار میگیرد. امه سنجش مشغ( و هدف از این پرسشن است مدرسه
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