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The effect of academic motivation and academic 

seriousness on the academic achievement of female primary 

school students in District 7 of Karaj 

Aboutalebi, Hamid1 

The aim of this study was to determine the role of academic 

motivation and academic seriousness in predicting academic achievement 

of female primary school students in District 7 of Karaj. This was a 

descriptive-correlational study. The statistical population included all 

female primary school students in the District 7 city of Karaj in the 

academic year 2018-2019, numbering 8,500 students. By means of 

Krejcie and Morgan table, 367 people were selected as the sample size. 

Sampling was done by cluster random sampling. Data collection tools 

were academic seriousness and academic motivation questionnaires and 

academic achievement checklist. Data analysis by means of Pearson 

correlation coefficient and stepwise regression showed that academic 
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motivation and academic seriousness are effective on the students' 

academic achievement (P <0.05). Also, behavioral, emotional and 

cognitive academic motivation variables have an effect on the dependent 

variable of academic achievement (P <0.05). It is recommended to 

provide effective solutions to increase educational motivation and 

seriousness to educational counselors. 

Keywords: Academic motivation, academic seriousness, academic 

achievement. 
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تأثیر اشتیاق تحصیلی و جدیت تحصیلی در پیشرفت تحصیلی دانش 

 شهر کرج 7منطقه دوره ابتدایی  دختر آموزان

 1حمید ابوطالبی
 

 چکیده
ی پیشرفت نیبشیپمطالعه حاضر با هدف تعیین نقش اشتیاق تحصیلی و جدیت تحصیلی در 

فی نوع توصی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی منطقه هفت شهر کرج انجام شد. این مطالعه از

هر کرج در همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره ابتدایی منطقه هفت ش –

 367نفر بود. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد  8500د به تعدا 1397-1398سال تحصیلی 

ی آورجمعبزار ی انجام شد. ااخوشهی به شیوه تصادفی ریگنمونهحجم نمونه انتخاب شدند.  عنوانبهنفر 

د. پیشرفت تحصیلی بو ستیلچکی جدیت تحصیلی و اشتیاق تحصیلی و هاپرسشنامهاطالعات 

گام نشان داد بهبا استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام هاداده لیوتحلهیتجز

مچنین ه(. P <05/0دارد ) اشتیاق تحصیلی و جدیت تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر

یر دارند تأث پیشرفت تحصیلیوابسته متغیر بر  اشتیاق تحصیلی رفتاری، عاطفی و شناختی هایمتغیر

(05/0> P.) ان تربیتی ارائه راهکارهای مؤثر در راستای افزایش اشتیاق و جدیت تحصیلی به مشاور

 .شودتوصیه می

 .اشتیاق تحصیلی، جدیت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی :هاکلیدواژه
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 مقدمه
ی هادورهی آموزشی به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در هانظام کاراییموفقیت و 

پیشرفت و افت تحصیلی دانش آموزان،  (. ,2020Talebi Khansari)تحصیلی بستگی دارد 

بر این  رگذاریتأثنظام آموزشی است و کشف و مطالعه متغیرهای  کاراییی هامالکیکی از 

. بنابراین بررسی متغیرهایی انجامدیمبینی عوامل مؤثر در مدرسه متغیرها، به شناخت بهتر و پیش

که با پیشرفت تحصیلی در دروس مختلف رابطه دارد یکی از موضوعات اساسی پژوهش در 

 1اتکینسون (. ,2012Baghani & Dehghani Neishabouriاست ) وپرورشآموزشنظام 

معرفی  امور تحصیلیدر یادگیرنده  شدهآموختهعنوان توانایی به فت تحصیلی راپیشر( 1998)

 & Kordloo) شودمی سنجش تحصیلی استانداردشده یهاآزمون وسیلهبهکه  کندیم

2020Behrangi, .) مؤثر دانش آموزان تحصیلی پیشرفت و ییادگیر در مختلفی عوامل 

 یهاسیستم در موجود یهایینارسا و مشکالت رفع در عوامل شناسایی این .باشندیم

ازجمله متغیرهای مرتبط با پیشرفت تحصیلی، انگیزش و اشتیاق  است. یضرور و مهم آموزشی

  ,Moradi, et al., 2016; Shekhar & Kumar, 2018Narasimhan ;به تحصیل است )

مطرح شد و ازنظر لغوی به معنای ( 1984) 3آستین وسیلهبه 2اصطالح اشتیاق تحصیلی (.2019

شود در کاری تعریف می یرغبتییا ب یلیمیمعموالً در مقابل ب کهدرگیر شدن در کاری است 

س و از نتایج مهم الک یهاتیعنوان یک احساس تعلق و گرایش فرد به مشارکت در فعالو به

اشتیاق  (.Samavi & Najjarpourian ,2019) آموزشگاهی است یهاتیمدرسه در کنار موفق

هدفمند آموزشی  یهاتیاشاره دارد که دانش آموزان صرف فعال تالشیبه کیفیت  تحصیلی

 ,.Abedi, et al) صورت مستقیم در دستیابی به نتایج مطلوب نقش داشته باشندبه تا کنندیم

 ,Hong)انگیزشی( است ) 1و عاطفی 5، شناختی4رفتاری مختلف یهامتشکل از مؤلفه( و 2014

                                                 
1. Atkinson 

2. academic engagement 

3. Astin 

4. behavioural 

5. cognitive 
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2014; Galla, et al., 2020; Gao, et al., 2020et al., .)  اشتیاق رفتاری، شرکت فعال و

و خانه،  محل تحصیلسی، مطالعه در الاجتماعی، روابط ک یهادر گروه یادگیرندگاندرگیرانه 

، داشتن رفتارهای مثبت و نداشتن رفتارهای محل تحصیلبرنامه مربوط به فوق یهاتیفعال

 یگذارهیشتیاق شناختی به سرماا (. ,2008Lippman & Rivers) شودرا شامل میمخرب 

یادگیری اشاره دارد که شامل خودتنظیمی، التزام به  یهاتیشخصی دانشجویان در فعال

 شودیادگیری تبحری و استفاده از راهبردهای یادگیری مانند استفاده از بسط معنایی می

(2011Sedaghat, et al.,  .)قه، لذت، سرزنده بودن و رغبت نسبت التیاق هیجانی بر عشق، عاش

 مدرسهیادگیری و  همساالن،به استاد، معلم،  بستگیدلبا تعلق و  یطورکلس درس و بهالبه ک

 ی، رفتاریشناخت یلیاق تحصیاشت انددادهمطالعات نشان  (. ,2014Cho & Cho) ابدییارتباط م

 شوندیمرد تحصیلی دانش آموزان محسوب کعوامل مؤثر بر عمل عنوانبه یو عاطف

(2016Alrashidi, et al., گاستون و هم .)ینشان دادند راهبردها ی( در پژوهش2016اران )ک 

 روندیمبه شمار  یلیشرفت تحصیبهبود پ یدی برایمف یاق استراتژیانگیزه و اشت یسوادآموز

(2016Gaston, et al.,  .) پیشرفت تحصیلی  بااشتیاق تحصیلی چندین مطالعه نیز نشان دادند

همچنین بین اشتیاق تحصیلی با (.  ,.Pirani, et al., 2019Moradi, et al ;2017رابطه دارد )

متغیر دیگری که با پیشرفت  رسدیمبه نظر  (. ,2017Kordiعوامل انگیزشی رابطه وجود دارد )

ه از کاست  یمفهوم روان یک 2یلیت تحصیلی باشد. جدتحصیلی رابطه دارد، جدیت تحصی

رد کاد یهم  یلیزه تحصیانگ عنوانبهاز آن  توانیمه ک ردیگیم نشئت یزه درونیانگ یک

(2020Biabangard, .) دست به  سازدیمه فرد را قادر کاست  یستگی، شایلیت تحصیجد

ی هاتیظرف ک، دریلیتحص تیی مطرح شده نائل شود. جدهاهدفی بزند و سپس به ابیهدف

ت در یجد توانیمزه یجاد انگین با ای. بنابراهاستآندن به یتحقق بخش یو تالش برا یریادگی

جدیت تحصیلی موجب  .( ,2016Rais Saeedi) دیران بهبود بخشیرا در فراگ یلیامر تحص

                                                                                                                        
1. emotional 

2. educational seriousness 
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ی بر اثرگذار( و با  ,2016Naghsh & ShafeiPour Motlaqشود )خودشکوفایی تحصیلی می

 یلیتحص یهاهدفدن به یرس یل فرد برایموجب تما یلیتحص یهاتیفعالانواع مختلف 

در  یلیت تحصیاق و جدیگاه اشتی(. با توجه به جا ,.2015Ghodrati Taklimi, et alشود )می

ن پرسش پاسخ دهد ین پژوهش بر آن است تا به ایرد دانش آموزان، اکو عمل یلیشرفت تحصیپ

دانش آموزان دختر دوره  یلیشرفت تحصیبر پ یلیت تحصیو جد یلیتحصاق یآیا اشته ک

 شهر کرج تأثیر دارد؟ ییابتدا

 پژوهشروش 
اطالعات،  یو به لحاظ روش گردآور یاربردکپژوهش  یکهدف  ازنظرحاضر  یبررس

 ییه دانش آموزان دختر دوره ابتدایلکپژوهش شامل  یبود. جامعه آمار همبستگی - یفیتوص

نفر بود. با استفاده از  8500به تعداد  1397-1398 یلیشهر کرج در سال تحص منطقه هفت

ن روش یحجم نمونه انتخاب شدند. همچن عنوانبهنفر  367و مورگان تعداد  یرجسکجدول 

ن پژوهش یی بود. در ااخوشهی تصادفی ریگنمونهن پژوهش یی مورد استفاده در اریگنمونه

ات از دو پرسشنامه جدیت تحصیلی و اشتیاق تحصیلی و ی اطالعآورجمع منظوربهمحقق 

 پیشرفت تحصیلی استفاده شد. ستیلچک

فردریکز و  وسیلهبهه یگو 15با  یلیاق تحصیپرسشنامه اشت :یلیاق تحصیپرسشنامه اشت

 اسیسه خرده مق (. این پرسشنامه شامل ,.2004Fredricks, et al( ساخته شد )2004همکاران )

 است. پاسخ (15تا  11)سؤاالت  یشناخت ( و10تا  5)سؤاالت  یعاطف (،4تا  1)سؤاالت  یرفتار

با  .شودیم شامل را تمام اوقات تا هرگز از که باشدیم 5 تا 1 نمرات یدارا هاهیگو از کدام هر

قرار گرفته  دیتائآن مورد  یین پرسشنامه، روایی متعدد از اهااستفادهتوجه به استاندارد بودن و 

نمودند  گزارش 86/0را  اسیمق نیا ییایپا بی( ضر2004همکاران ) و گزیفردر است.

(2004Fredricks, et al., .) یکل به روش آلفا ییای(، پا2016) و همکاران یدر پژوهش صفر 
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ی اشتیاق هامؤلفهدر مطالعه حاضر پایایی  (. ,.2016Safari, et al)محاسبه شد  74/0کرونباخ 

 به دست آمد. 833/0و  874/0، 936/0شناختی، عاطفی و رفتاری به ترتیب 

محقق و در راستای هدف مطالعه  وسیلهبهاین پرسشنامه  :یلیت تحصیپرسشنامه جد

 یا، فاصلهیریگاس اندازهیرت با مقیکف لیط یه داراکه است یگو 12حاضر ساخته شد، شامل 

ن حوزه مورد یا نظرانصاحبد و یاز اسات ینظرسنجن پرسشنامه با یی ایمحتوا ییاست. روا

 30مجموعه  یک، با اجرا در ییاین پاییتع یقرار گرفت. در مطالعه حاضر برا دیتائو  یبررس

 به دست آمد. 890/0رونباخ محاسبه و ک یی حاصل و استفاده از آلفاهاداده ینفره و بررس

 بر اساسو  یاز مواد درس یکن ابزار متناسب با هریا :یلیشرفت تحصیپ ستیلچک

خوب  یلیی خهاسنجهبا  یفیوه توصیو به ش ییدانش آموزان دوره ابتدا یلیارنامه تحصک

شتر یاز به تالش بی( و ن15تا  10(، قابل قبول )نمرات 17تا  15(، خوب )نمرات 20تا  17)نمرات 

دانش آموزان  یلیارنامه تحصک، مشاهده ین بررسی. در اشوندیم یابی( ارز10)نمرات زیر 

 سنجش بوده است. کمال

گام استفاده بهون گامیرسون و رگرسیپ یب همبستگیاز روش ضر هاداده لیوتحلهیتجز یبرا

 .شد

 تحقیق هاییافته

، یتجمع یفراوان ، درصد، درصدیی فراوانهاشاخصی حاصله، از هادادهف یتوص منظوربه

ده ، استفاده ش1پژوهش، در قالب جدول  یرهایمربوط به متغ یو پراکندگ یش مرکزیگرا

 است.
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 ی توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهشهاآماره .1جدول 

 جدیت شناختی عاطفی رفتاری اشتیاق هاآماره

 367 367 367 367 367 تعداد در دسترس

 0 0 0 0 0 رفتهازدست

629/58 میانگین  585/16  182/22  852/19  566/42  

380/0 میانگینخطای استاندارد   131/0  176/0  174/0  247/0  

000/60 میانه  000/17  000/22  000/20  000/43  

293/7 انحراف استاندارد  515/2  390/3  334/3  740/4  

201/53 واریانس  325/6  494/11  120/11  476/22  

 54 25 30 20 73 حد باال

 27 6 12 9 34 حد پایین

اقل و حد هستند. علت تفاوت موجود در نمرات رها متفاوتیر جدول فوق درمورد متغیمقاد

 ست.یکسان نیمربوط به هر مؤلفه  یه هایرات( آن است که تعداد گوییحداکثر )دامنه تغ

 نرمال یبررس هافرضشیپاز  یکی( یکیا ناپارامتر یکن نوع آزمون )پارامترییتع منظوربه

ج آن ی. نتاردیگیمنوف انجام ریاسم –ولموگروف که با استفاده از آزمون ک هاستدادهبودن 

 آمده است. 2در جدول 

 اسمیرنوف –نتایج آزمون کولموگروف  .2جدول 

 جدیت شناختی انگیزشی رفتاری اشتیاق متغیرها

 367 367 367 367 367 تعداد

K-S 004/1  181/1  253/1  345/1  034/1  

sig 236/0  090/0  086/0  123/0  266/0  

 یهاآزموناز  شدهاستخراجی هادادهج یو نتا هادادهو نرمال بودن  2ج جدول یبا توجه به نتا

ر یج آن در جداول زیه نتاکگام استفاده بهون گامیرسون و رگرسیپ یب همبستگیضر یآمار

 ارائه شده است.
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ر دانش آموزان دخت یلیشرفت تحصیبر پ یلیت تحصیو جد یلیاق تحصیاشت ه تحقیق:یفرض

 شهر کرج تأثیر دارد. ییدوره ابتدا

 نتایج آزمون پیرسون بین اشتیاق تحصیلی، جدیت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی .3جدول 

   پیشرفت تحصیلی

 اشتیاق تحصیلی ضریب همبستگی پیرسون 420/0**

 دوطرفه() یداریمعنسطح  000/0

 تعداد 367

 جدیت تحصیلی ضریب همبستگی پیرسون 365/0**

 دوطرفه() یداریمعنسطح  000/0

 تعداد 367

ق ایر اشتیرسون در متغیپ یهمبستگ بیضر شودیم مشخص 3 جدول از هکطور همان

به  sig=000/0 مقدارکه  یآنجائ از؛ و است آمدهبه دست  365/0ت یر جدیو در متغ 420/0

 هآمدبه دست  یهمبستگ بیضر نیا لذا ،باشدیم 05/0 ازتر کوچک و است آمدهدست 

 تأثیر دانش آموزان یلیشرفت تحصیبر پ یلیت تحصیو جد یلیاق تحصیاشت یعنی است، معنادار

 .دارد

ضریب همبستگی چندگانه و مجذور همبستگی چندگانه متغیر اشتیاق تحصیلی رفتاری، عاطفی و  .4جدول 

 شناختی با پیشرفت تحصیلی

 نیبشیپمتغیر 
ضریب همبستگی 

 چندگانه

مجذور ضریب 

 چندگانههمبستگی 

مجذور ضریب همبستگی 

 شدهلیتعدچندگانه 

برآورد خطای 

 استاندارد

564/0 اشتیاق رفتاری  318/0  316/0  656/2  

681/0 اشتیاق عاطفی  463/0  462/0  757/4  

334/0 اشتیاق شناختی  112/0  109/0  176/3  
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 را چندگانه یب همبستگیو مجذور ضر چندگانه یب همبستگیضر ریمقاد 4ج جدول ینتا

 با ابراشتیاق رفتاری با پیشرفت تحصیلی برچندگانه  یب همبستگیضر مقدار .دهدیمنشان 

شرفت تحصیلی و اشتیاق شناختی با پی 681/0 با ، اشتیاق عاطفی با پیشرفت تحصیلی برابر564/0

الک پیشرفت مبا متغیر  نیبشیپرهای یمتغ نیب ساده یهمبستگ به دارد ، اشاره334/0 با برابر

 مقدار از کهطور . هماندهدیم نشان را متغیرها نیب یهمبستگ شدت یعبارت به و صیلیتح

، عاطفی یرفتار یلیاق تحصیاشت است، انینما ن متغیرهایرسون )چندگانه( بیپ یب همبستگیضر

قدار م، یاز طرف. دارند یمطلوب حد در تأثیر دانش آموزان، یلیشرفت تحصیو شناختی بر پ

 یلیاق تحصیاشت یعنی مستقل رهاییمتغ که دهدیم چندگانه نشان یهمبستگب یمجذور ضر

بر  توانندیم درصد 11درصد و  46درصد،  32زان ی، عاطفی و شناختی به ترتیب به میرفتار

 .باشند رگذاریتأث ،یلیشرفت تحصیپ یعنی وابسته ریمتغ

 یبرا رمعنادای رگذاریتأثن توان ییون و تعیل رگرسیب تحلین ضراییتع یج حاصل براینتا

 ارائه شده است. 5ون در جدول یم معادله رگرسیمستقل و تنظ یرهایمتغ

 ی پیشرفت تحصیلینیبشیپبرای  راستانداردیغضرایب تحلیل رگرسیون استاندارد و  .5جدول 

 F Sig میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

830/1198 رگرسیون  1 830/1198  864/169  000/0  

020/2576 ماندهیباق  365 058/7    

850/3774 جمع  366    

812/7134 رگرسیون  1 812/7134  283/315  000/0  

896/8259 ماندهیباق  365 630/22    

708/15394 جمع  366    

184/463 رگرسیون  1 184/463  917/45  000/0  

939/3681 ماندهیباق  365 088/10    

123/4145 جمع  366    
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ر یمتغ تأثیرات یطور معناداربه تواندیون میکه مدل رگرس دهدینشان م 5جدول ج ینتا

ون یدل رگرسم یآمار یمعناداراست  000/0با ه برابر ک (sig) مقدارکند.  ینیبشیوابسته را پ

که مدل به  میریگیجه مینتو  باشدیم 05/0کمتر از  زان به دست آمدهیرا میز ؛دهدیرا نشان م

 است. دانش آموزان یلیشرفت تحصیپر یمتغ یبرا یکننده خوب ینیبشیکار رفته، پ

دول جج در ینتا یارن تأثیرگذیزان ایر تأثیرگذار و میافت اطالعات در مورد متغیدر منظوربه

 ارائه شده است. 6

 ی متغیر پیشرفت تحصیلی توسط اشتیاق تحصیلی رفتاری، عاطفی و شناختینیبشیپنتایج  .5جدول 

 ضرایب استاندارد راستانداردیغی هابیضر متغیر
 سطح معناداری یط

B بتا خطای استاندارد 

728/7 مقدار ثابت  945/0   180/8  000/0  

734/0 اشتیاق رفتاری  056/0  564/0  033/13  000/0  

710/31 مقدار ثابت  561/1   311/20  000/0  

375/1 اشتیاق عاطفی  077/0  681/0  756/17  000/0  

650/14 مقدار ثابت  129/1   971/12  000/0  

456/0 اشتیاق شناختی  067/0  334/0  776/6  000/0  

، یفتارر یلیاق تحصیاشت هایریو متغ ثابت مقادیر در sig که شودیمشاهده م 5در جدول 

 یهاریابت و متغث مقادیرن معنادار بودن ییپس از تع. اندهر دو معنادار شده عاطفی و شناختی

ب برابر با به ترتی «بتا»ا یاستانداردشده  یونیب رگرسیضر، عاطفی و شناختی، یاق رفتاریاشت

 یلیاق تحصیاشت تقلمس هایریزان تأثیر متغیدهنده مکه نشان باشندیم 334/0و  681/0، 564/0

 .هستند یلیشرفت تحصیپوابسته ر یمتغبر  ، عاطفی و شناختییرفتار
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 یریگجهینتبحث و 
بینی پیشرفت تعیین نقش اشتیاق تحصیلی و جدیت تحصیلی در پیشمطالعه حاضر با هدف 

ی این هاافتهتحصیلی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی منطقه هفت شهر کرج انجام شد. ی

 مطالعه نشان داد اشتیاق تحصیلی و جدیت تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر

 Gaston, et ؛ Moradi,, et al.2019 ؛Alrashidi, et al., 2016دارد. این یافته همسو با مطالعه )

al., 2016است مبنی بر اینکه اشتیاق تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی تأثیر دارد. این یافته ( ؛

( است که نشان دادند Naghsh, & ShafeiPour Motlaq,2016همچنین در راستای مطالعه )

گفت  توانیمدر تبیین این یافته شود. جدیت تحصیلی موجب خودشکوفایی تحصیلی می

رفتارهای مثبت در کالس و به معنی  عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونیبه اشتیاق تحصیلی

سه جنبه در دانش آموزان است: شور و شعف،  رندهیدربرگاشتیاق در انجام تکالیف مدرسه که 

 -ری و حالت هیجانیپافشا صورتبهشدن و جذب شدن. این سه مفهوم  خودیب از خود

. از طرفی جدیت کندیمانگیزشی مثبت در مورد کارهای مدرسه در فراگیران نمود پیدا 

از آن  توانیمکه  ردیگیمتحصیلی یک مفهوم روانی است که از یک انگیزه درونی نشئت 

، به امور تحصیلی اهتمامانگیزه تحصیلی هم یاد کرد. بروز جدیت در فراگیران موجب  عنوانبه

. نتایجِ شکوفا شدن این شودیمدر امور آموزشی و تربیتی  مداومتی و کوشسخت تالش،

در فراگیران و مسلح بودن آنان به این ابزار روانی، پیشرفت تحصیلی را در آنان به  هایتوانمند

( انجام شد Kordi,2017همراه خواهد داشت. نتایج این بررسی با نتیجه تحقیقی که توسط )

که نشان داد اشتیاق تحصیلی با عوامل انگیزشی و افق زمانی رابطه مثبتی دارد.  همسو است

 دیتائ( انجام شد که نتایج پژوهش حاکی از Pirani,, et al., 2017همچنین تحقیقی توسط )

در حوزه  هایستگیها و شامهارت یریکارگبهارتباط متغیرهای پژوهش حاضر بود. 

. دوره ابتدایی باشد عملکرد تحصیلی دانش آموزان داشتهبر  یثبتم تأثیر تواندیم یشناختروان

، زیرا در دیآیم حساببهی بسیار مهم در دوران تحصیلی دانش آموزان هادورهیکی از 

ی زیرهیپای ترقی و رشد در مراحل بعدی را هاهیپاشرایطی از زندگی آموزشی قرار دارند که 
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تأثیر روانی  تواندیم. بنابراین توجه به دو مفهوم اشتیاق و جدیت در امور تحصیلی ندینمایم

 ابعاد بین دارمعنی رابطه مناسبی بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد. وجود

عوامل روانی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی در بین دانش  به توجه بودن مهم از نشان متغیرها
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