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چکیده
رفتار مسئوالنه از شاخصهای انسان سالم در هر جامعهای بهحساب میآید .یکی از اهداف بسیار مهمم نظامهمای آموزشمی
توسعۀ مهارتهای اجتماعی ازجمله مسئولیتپذیری است .پژوهش حاضر باهدف «پیشبینمی مسمئولیتپذیری بمر اسما
انگیزش تحصیلی و هوش هیجانی در میان دانشآموزان مقطع ابتدایی» انجام شد .این پژوهش ازنظمر همدف اماربردی و از
نظر روش توصیفی_ همبستگی بود .جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ دانشآموزان مقطع ابتعدایی رعبر بروجعرد بودنعد
اه از بین آنهما  384نفمر بمه روش نمونمهگیری تصمادفی بما اسمتفادا از جمدوو مورگمان بمهعنوان حجمم نمونمه انتبماب
شد .جهت سنجش متغیّرهای مورد مطالعه پژوهش از پرسشنامههای مسئولیتپذیری االیفرنیما  )۱۹8۷انگیمزا تحصمیلی
هرمنس  )۱۹۷0و هوش هیجانی پترایدز و فارنهام  )2002استفادا گردید .روایی آن توسط اساتید و پایایی پرسشمنامهها
با استفادا از ضریب آلفای ارونباخ به ترتیب  0/8۱ 0/86 0/۷بمرآورد شمد .اطالعمات بهدسمتآمدا بما اسمتفادا از آزممون
ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند و رابطه بین مسمئولیتپذیری بما انگیمزا تحصمیلی و
مسئولیتپذیری با هوش هیجانی تائید شد .ضرایب رگرسیون متغیر پیشبین نشان میدهد اه انگیزا تحصمیلی بمه میمزان
) (B=0/453و هوش هیجانی به میزان ) (B=0/187میتوانند مسئولیتپذیری دانش آموزان را پیشبینی نمایند.
واژه های کلیدی :مسئولیتپذیری انگیزش تحصیلی هوش هیجانی دانش آموزان.

 .1تاریخ وصول1400/02/11 :

تأیید نهایی1400/07/19 :

 . 2کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه،دانشگاه آزاد اسالمی،اراک ،ایران -معلم (نویسنده مسئول)
Rezasheybani1996@yahoo.com
. 3عضو هیات علمی و استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی تویسرکان-استاد راهنما
. 4عضو هیات علمی و استادیار مشاوره دانشگاه فرهنگیان اراک
 .5کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی،معلم
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 .1مقدمه
یکی از مهارتهای زنمدگی امه دررسمیدن دانشآمموزان بمه موفقیمت ضمروری اسمت مسمئولیتپذیری میباشمد
خرمدو  .)۱3۹0دانشآموزانی اه مسئولیتپذیری را در مدرسه آموختهاند یاد میگیرند چگونه در یک موقعیمت
بزرگتر برای حل مشکل به رااهای امک به یکدیگر بیندیشند یا الاقل با آن دستوپنجه نرم انند .نظام آموزشی
باید دانشآموزان را با یکدیگر مرتبط سازد تا فکر اردن و حل مشکل را یماد بگیرنمد و بمدین ترتیمب در اجتمما
افراد مسئولی بار بیایند گالسر  .)۱384مسئولیتپذیری به حس پاسبگو بودن تعهد و وظیفهشناسی اشارا دارد.
مسئولیتپذیری فرایندی است اه فرد باید از اولین ساوهای اودای آن را آموخته باشد تا با وظایف متعدّدی اه
در دوراهای مبتلف زندگی روبهرو میشمود مسمئوالنه برخمورد انمد .فرزنمدان احسما

مسمئولیت را از والمدین

مدرسه دوستان و اجتما میآموزند و با آموختن آن این مهارت باارزش را تا آخمر عممر حفمر امردا و ایمن اممر
باعث موفّقیت بیشتر آنها در امور زندگی میشود و در این بین مادر نبستین عامل مؤثر در ایجاد مسمئولیت در
افراد است اندر و گالی .)200۹ ۱بمه برخمی از ویژگیهمای دانمش آمموزان مسمئولیتپذیر ازنظمر ویتمو)2003 2
میتوان اشارا ارد:
 -1افراد مسئولیتپذیر بهطور قابلاعتمادی عمل میانند.
 -2افراد مسئولیتپذیر سریع آمادا و مولدند.
 -3افراد مسئولیتپذیر از دلیلتراشی یا سرزنش دیگران به خاطر رفتارشان خودداری میانند.
 -4افراد مسئولیتپذیر قادرند حتی بدون داشتن سرپرست تصمیمات مؤثری بگیرند.
از مهمتمرین موانممع مسممئولیتپذیری میتمموان بمه موانممع خممانوادگی و مدرسممهای اشمارا اممرد .موانممع خممانوادگی
مسئولیتپذیری عبارتاند از:
شیوا تربیت استبدادی و سرزنش و نکموهش فرزنمدان عمدم همماهنگی والمدین در تربیمت فرزنمدان فقمدان محبمت و
نداشتن تجربه اار گروهی .موانع مسئولیتپذیری در محیط مدرسه عبارتاند از :تبعیض بین دانشآموزان سمبتگیری
در محیط مدرسه ایجاد روحیه مقاومت و مبالفت جذاب نبودن فعالیتهای مدرسمه تکیمهبر بعمد آمموزش و لفلمت از
جنبههای پرورشی روشهای تدریس معلم محور فقدان روحیه همکاری در بین مسئولین و انتقاو آن بمه دانشآمموزان
رحیمی  .)۱3۷۷فروردین و ایلون اشکولی  )۱3۹۷در پژوهش خمود بما عنموان «رابطمه انگیمزا پیشمرفت تحصمیلی و
مسئولیتپذیری» نشان دادند بین انگیزا و مسؤولیت پذیری تحصیلی دانشآموزان رابطمهی مثبمت و معنماداری وجمود
دارد و هرچه دانشآموز دارای انگیزا بیشتری باشد مسئولیت تحصیل و نتمای اارهمای خمودش را بیشمتر ممیپمذیرد و
دانشآموزان با مسؤولیت پذیری باالتر دارای انگیزا پیشرفت باالتری هستند .مالیکی و همکماران )20۱0 3در تحقیقمی
به بررسی رابطۀ بین مسئولیتپذیری و پیشرفت تحصیلی دانشآمموزان پرداختهانمد .نتمای نشمان داد مسمئولیتپذیری
اجتماعی بهطور معناداری با پیشرفت تحصیلی ارتباط دارد.

1 .Onder &Gulay
2 .Vittto
3 .Maliki et al
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متغیر دیگر مطالعه انگیزش تحصیلی میباشد .طیّ زندگی تحصیلی هر فردی ممکن است چنمین شمرایطی را
تجربه اردا باشد اه در آن  20دقیقه پمس از شمرو اال
ادامه حضور و نشستن سر اال

و پیگیری مطالب ارائهشدا امام تمایل خمود را بمه

از دست بدهد بمه ساعت نگاا اند و زمان برایش بهاندی بگذرد .در این حالت

وی میخواهد ااری انجام دهد امّما نمیتوانمد .وقتی به اطراف خود نگاا میاند احسا

نارضمایتی و بیرلبتمی

در چهراهای بعضی از حاضرین نیز نمایمان اسمت امّا همه اینطور نیستند .از منظر روانشناختی حاالت یادشدا
نشانگانی هستند اه برای اشارا به احسا

دوزدگی یما ماللمت در افراد بکار گرفته میشود پکران گوئتز دنیلز

استاپنیسکی و پری .)20۱۱ ۱درواقع بیانگیزگی یک هیجان است اممه شمامل مؤلفمههای عمماطفی احساسممات
ناخوشمایند آزاردهنمدا) شمناختی ادراامات تغییریافتمه در ممورد زممان) فیزیولموییکی اماهش انگیبتگمی) و
نشانگر نمود چهرهای صوتی و حالت بدنی) است .در بدو امر به نظر میرسد اه دوزدگی یمک هیجمان زودگمذر
است امّا مرور پیامدهای گزارششدا بیانگیزگی در پژوهشهای تجربی متعمدد تأمّملبرانگیز اسممت .بیانگیزگمی
تحصیلی اه میتواند تحت تأثیر عوامل مبتلفی مانند ویژگیهای شبصیّت یادگیری هوش هیجانی و سمازگاری
اجتماعی باشد؛ بهطور گسترداای از تحقیق تجربمی و نظمری درزمینمه سمهم هیجانمات در تعلمیم و تربیمت انمار
گذاشتهشدا است؛ بنابراین با توجه به اینکمه بیانگیزگمی در میممان دانشآمموزان بسمیار شمایع اسمت و در حمین
یادگیری و موقعیتهای االسی بهارّات تجربه میشود فهم پیشمایندهای آن از طریمق یمک ممدو علّمی ضمروری
مینماید فروردین و ایلون اشکولی .)۱3۹۷
ازآنجااه انگیزا متغیّر مهمی است اه بر ال فرایند زندگی اثرگذار است بررسی رابطمه آن بما مسمئولیتپذیری
اجتماعی حائز اهمیت است انسان بهعنوان یک موجود اجتماعی باید برای حفر تع ّلق خود به جامعه با توجمه بمه
تأثیر پیامدهای اعماو و رفتار خود تکالیف مربوط به نقشهای اجتماعی خویش را بهگونهای انجام دهد تا زنمدگی
ثمرببشی را برای خود و دیگران به همراا داشته باشد موحّد صالحی و حسینی  .)۱3۹2بر اسا

نظمر خرممدو

 )۱3۹0مدرسه با شکل دادن خصوصیات نسل آیندا میتواند جامعه را از مشکالت اخالقی حفر اند .دلیر ناصمر
و حسینی نسب  )۱3۹4در پژوهشی با عنوان بررسی مقایسهای پیشرفت تحصیلی و انگیزا پیشرفت اه در نشان
میدهد اه بین دانشآموزان مدار

عادی و هوشمند در پیشرفت تحصیلی و انگیمزش پیشمرفت و مؤلفمههای آن

تفاوت وجود دارد .دانشآموزانی اه در مدار

عادی تحصیل میاننمد از پیشمرفت و انگیمزش تحصمیلی بماالتری

برخوردار هستند .احمد و همکاران )20۱۹ 2در پژوهش خود با عنوان پیشبینی انگیمزا پیشمرفت تحصمیلی بمر
اسا

هوش هیجانی رابطه معناداری را بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی گزارش دادند.
متغیّر دیگر هوش هیجانی است .هوش هیجانی عامل مؤثر و تعیینانندا در برآیندهای زنمدگی واقعمی ماننمد

موفّقیت در مدرسه و تحصیل موفقیت در شغل و روابط بین شبصمی و بمهطورالی درامنش وری سمالمت اسمت.
دیگیوسیپ )2002 3در پژوهش خود دریافت اه عملکرد تحصیلی افراد با میزان تکالیف هیجانگرا رابطه مثبتی
دارد .نتای این بررسی نشان داد اه دانشآموزان بما عملکمرد تحصمیلی بماال از میمزان هموش هیجمانی بیشمتری
1 .Pekrun, Goetz, Daniels, Stupnisky, & Perry
2 .Ahmad et al
3 .DiGiuseppe
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برخوردار هستند .گلمن )۱۹۹5 ۱اذعان داشته اه میزان هوشبهر بمهتنهایی بمرای بررسمی موفّقیمت فمرد امافی
نیست و فقط در  20درصد موارد میتواند موردتوجمه قمرار گیمرد و در بقیمه مموارد بایسمتی بمه هموش هیجمانی
اجتماعی و خوششانسی فرد توجه شود .لیف )2003 2نیز درزمینه رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی بمه
این نتیجه دستیافت اه هوش عمومی فقط  50درصد پیشرفت تحصیلی را تبیین ممیانمد .برخمی یافتمهها نیمز
بیانگر ارتباط بسیار باالی میان ابعاد هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی است لیمف  .)2003لقممان پمور زرینمی و
تالرمی  )۱3۹6در پژوهش خود با عنوان بررسی اثرات متقابل هوش هیجانی هوش معنوی و انگیمزش پیشمرفت
تحصیلی نشان دادند اه هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان سبب انگیزا پیشرفت تحصیلی میشود.
اگرچه در ارتباط با متغ ّیرهای اصلی پژوهش مطالعاتی صورت گرفته است ا ّما مطالعهای اه متغیرهای ایمن پمژوهش
را در یک مطالعه بر روی دانش آموزان ابتدایی بررسی نماید پیشینهای یافت نشد .همچنین با توجه به این موضمو امه
اوداممان امتممر احتممماو دارد رفتارهممای مسممئوالنه از خممود نشممان دهنممد و نظممر بممه اینکممه مطالعممهای در رابطممه بمما
مسئولیتپذیری بر روی دانش آموزان ابتدایی صمورت نگرفتمه از دالیمل ایمن پمژوهش بودنمد؛ بنمابراین بررسمی نقمش
متغیرهای انگیزش تحصیلی و هوش هیجمانی در رابطمه بما مسمئولیتپذیری دانمش آمموزان ابتمدایی مفیمد و مطلموب
میباشد؛ لذا به دنباو آن هستیم اه آیا انگیزا تحصیلی در مسئولیتپذیری دانمش آمموزان ابتمدایی ممؤثر خواهمد بمود
همچنین هوش هیجانی میتواند مسئولیتپذیری را پیشبینی نمایمد بنمابراین بما توجمه بمه اهمیمت مسمئولیتپذیری
سؤاو این است اه میتوان مسئولیتپذیری را بر اسا
.1-1

انگیزش تحصیلی و هوش هیجانی پیشبینی نمود

روششناسی پژوهش

تحقیق حاضر ازنظر هدف از نو تحقیقات ااربردی و ازنظر روش همبستگی است .جامعه آمماری پمژوهش حاضمر
عبارتاند از الیه دانشآموزان مقطع ابتدایی شهرستان بروجرد به تعداد  2۹205نفر اه  384نفر از آنها بمه روش
نمونهگیری تصادفی با استفادا از جدوو مورگان انتباب شدند.
ابزارهای اندازهگیری:
پرسشنامه مسئولیتپذیری :برای سنجش مسئولیتپذیری از پرسشنامه روانشناختی االیفرنیما  )۱۹8۷اسمتفادا
شدا اه  42سؤاو دارد اه بهمنظور سنجش مؤلفمههایی از قبیمل وظیفهشناسمی احسما
جدیت قابلیت اعتماد رفتار مبتنی بر نظم و مقررات و منطبق بر احسا

تعهمد سبتاوشمی

مسئولیت مورداستفادا قمرار میگیمرد.

ضریب آلفای ارونباخ محاسبهشدا برای این پرسشنامه  0/۷برآورد شد .پاسخهای این پرسشمنامه بهصمورت  0و ۱
نمراگذاری میشود .میانگین نمرات این پرسشنامه بین  42تا  2۱0است .بهاینترتیب اه از نمرا  42تما نممرا ۱۱2
مسئولیتپذیری پایین از نمرا  ۱۱3تا  ۱82مسئولیتپذیری متوسط و از  ۱82تا  20۹مسمئولیت پمذیری زیماد اسمت و
درنهایت  2۱0یعنی آزمودنی خیلی زیاد مسئولیتپذیر است.
پرسشنامه هوش هیجانی :بمرای سمنجش هموش هیجمانی از پرسشمنامه هموش هیجمانی پترایمدز و فارنهمام
 )2002استفادا شد .این پرسشنامه دارای  30مادا بمودا ضمریب پایمایی بما اسمتفادا از فرمموو ضمریب آلفمای

1 .Goleman
2 .Leaf
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ارونباخ  0/8۱به دست آمد اه نشان میدهد این پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است .به هر ممادا از نممرای
طیف لیکرت  ۷درجهای است اامالً موافقم ۷:و اامالً مبالفم

 ۱تا  ۷دادا میشود .نمراگذاری پرسشنامه بر اسا

 .۱همچنین در طیف نمراگذاری نمرای  ۱۷0بهعنوان مبنای تشمبیص و تممایز میمزان بماالی هموش هیجمانی و
نمرای  ۱۱2مبنای تشبیص میزان پایین هوش هیجانی در نظر گرفته میشود.
پرسشنامه انگیزا تحصیلی :پرسشنامه انگیزا تحصیلی هرمنس  )۱۹۷0است اه  2۹سؤاو دارد .پایایی آن را
با روش آلفای ارونباخ  0/86گزارش نمودا است .طیف پاسبگویی این پرسشمنامه  4گزینمهای  4امتیمازی اسمت.
میانگین نمرات این پرسشنامه بین  2۹تا  ۱۱6است .بمهاینترتیب امه از نممرا  2۹تما نممرا  68انگیمزا پیشمرفت
پایین از نمرا  6۹تا  ۹0انگیزا پیشرفت متوسط و از  ۹۱تا  ۱۱5انگیزا پیشرفت زیاد است و درنهایت  ۱۱6یعنمی
آزمودنی انگیزا پیشرفت خیلی زیادی دارد.
بهمنظور تجزیهوتحلیل داداهای آماری پژوهش ابتدا اطالعات حاصل از پرسشمنامهها اسمتبرا و در جمدوو
تنظیم شد سپس الیه داداها توسط نرمافزار  SPSSبا استفادا از شیوا رگرسیون چندگانه ممورد تجزیمهوتحلیل
قرار گرفتند.
 .2یافتههای پژوهش
توزیع فراوانی و درصد سن پاسبگویان  8-۹ساو با فراوانی  ۹0نفر و  22/۱درصمد  ۱0-۱۱سماو بما فراوانمی 200
نفر و  54/6درصد  ۱2-۱3ساو با فراوانی  ۹4نفر و  23/2درصد بودا است .ازنظر معدو تحصیلی نیز معدو خموب)
 ۱6-۱8با  52درصد از نمونه  200نفر) بیشترین فراوانی و معدو قابلقبوو)  ۱6-۱4با  ۱۹درصمد  ۷5نفمر) امتمرین
فراوانی را به خود اختصاص دادااند .جدوو شمارا یک شاخصهای توصیفی آزمودنیها در متغیرهمای مسمئولیتپذیری
انگیزا تحصیلی و هوش هیجانی توصیفی را نشان میدهد .در جدوو زیر انگیزا تحصمیلی دارای میمانگین  ۹0و انحمراف
معیار  ۱4/02و هوش هیجانی دارای میانگین  23و انحراف معیار  6/8۱است؛ لمذا میمزان میمانگین انگیمزا تحصمیلی در
حد باالیی بودا است درحالیاه میانگین هوش هیجانی امتر است.
جدول  :1شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
متغیر

میانگی

مؤلفه

میانه

انحراف معیار

ن

-

انگیممممممممزا

۹0

۹۱

۱4/02

کمترین

بیشترین

داده

داده

53

۱24

پیشممممممرفت
تحصیلی
مسممئولیتپذی

مسئولیتپذیری

23

23

6/8۱

۹

3۷

ری

تعهد

25/4۷

26

5/04

۱0

38

سبتاوشی

23/80

23

4/85

۱3

3۷

جدیت

26/2۹

26

4/65

۱0

34

قابلیت اعتماد

23/65

24

5/4۷

۷

35

رفتار مبتنی بر نظم

26/42

26

3/43

۱6

35

احسا
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خوشبینی

23

23

6/8۱

۹

3۷

هممممممممموش

هیجانی درك عواطممف خممود و

23

23

6/8۱

۹

3۷

دیگران
ارزیابی عواطف

23

23

6/8۱

۹

3۷

مهارتهای اجتماعی

23

23

6/8۱

۹

3۷

سؤاو پژوهش :مسئولیتپذیری بر اسا

انگیزا پیشرفت تحصیلی و هوش هیجانی پیشبینی میشود

بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش بمه ترتیمب از ضمریب همبسمتگی اسمپیرمن جمدوو شممارا  )2و رگرسمیون
چندمتغیرا استفادا میانیم اه نتای به شرح زیر است:
جدوو شمارا  2نتای حاصل از ضرایب همبستگی متغیرهای پیشبین را نمایش میدهد امه ضمریب همبسمتگی
بین هوش هیجانی با مسئولیتپذیری  0/08۷است و سمط معنمیداری هممه متغیرهمای پیشبمین اوچمکتر از
 0/05است.
جدول  :2ضرایب همبستگی متغیرهای پیشبین
انگیزه مسئولیتپذیری
پیشرفت

هوش
هیجانی

تحصیلی
انگیزا پیشرفت تحصیلی ضممممریب همبسممممتگی

۱

-0/۱36

-0/332

اسپیرمن
سط معنیدار
مسئولیتپذیری ضممممریب همبسممممتگی

-0/۱36

0/0۱0

0/000

۱

0/08۷

اسپیرمن
سط معنیدار

0/0۱0

هوش هیجانی ضممممریب همبسممممتگی

-0/332

0/0۹۹
0/08۷

۱

اسپیرمن

سؤاو پژوهش :مسئولیتپذیری بر اسا

سط معنیدار

0/000

0/0۹۹

سط معنیدار

0/۱۱8

0/036

0/0۱۹

انگیزا تحصیلی پیشبینی میشود

همانگونه اه در جدوو شمارا  3مشاهدا میشود خالصه ضرایب رگرسیون برای انگیزا تحصیلی را نشان میدهد
اه چون مقدار سط معنیداری برابر  0/000و اوچکتر از مقدار خطا  0/05میباشد و قدر مطلق آمارا " "tبرابمر
 ۱۱/20۹بزرگتر از مقدار  ۱/۹6میباشد بنابراین با اطمینان  ۹5درصمد متغیمر انگیمزا تحصمیلی در ممدو بماقی
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میماند و مقدار ضریب آن  0/32۷میباشد .پس نتیجه گرفته میشود انگیزا تحصیلی میتواند مسئولیتپذیری را
پیشبینی اند و میزان این پیشبینی نیز برابر  0/453درصد میباشد اه مقدار آن مثبت و معنادار است.
جدول  :3خالصه ضرایب رگرسیون برای انگیزه تحصیلی
متغیمممر R

R2

واردشدا

R2 R2.Ad
افزوداشدا استاندارد

خطمممای B

انگیمممزا 0/325 0/32۷ 0/5۷۱

0/32۷

0/006

Beta

مقدار t

معناداری

0/000 ۱۱/20۹ 0/453 0/0۷0

تحصیلی

سؤاو پژوهش :مسئولیتپذیری بر اسا

هوش هیجانی پیشبینی میشود

همانگونه اه در جدوو شمارا  4مشاهدا میشود خالصه ضرایب رگرسیون برای هوش هیجانی را نشمان میدهمد
اه چون مقدار سط معنیداری برابر  0/000و اوچکتر از مقمدار خطما  0/05میباشمد و قمدر مطلمق آممارا ""t
بزرگتممر از مقممدار  ۱/۹6میباشممد بنممابراین بمما اطمینممان  ۹5درصممد متغیممر همموش هیجممانی در مممدو بمماقی
میماند و مقدار ضریب آن  0/4۹4است پمس نتیجمه گرفتمه میشمود هموش هیجمانی میتوانمد مسمئولیتپذیری
را به میزان  0/۱8۷پیشبینی اند و مقدار آن مثبت و معنادار است.
جدول  :4خالصه ضرایب رگرسیون برای هوش هیجانی
متغیممممممر R
واردشدا

R2

R2 R2.Ad
افزوداشدا استاندارد

خطمممای B

Beta

مقممدار معناداری
t

خوشبینی 0/403 0/40۷ 0/638

0/080

0/003

0/000 5/۷83 0/235 0/0۱8

0/446 0/45۱ 0/6۷۱

0/044

0/008

0/000 5/5۱۱ 0/2۱5 0/045

درك
عواطممممف
خمممممود و
دیگران

ارزیممممابی 0/482 0/488 0/6۹۹

0/03۷

0/00۷

0/000 4/۹83 0/۱8۹ 0/036

عواطف
مهارتهای 0/4۹3 0/500 0/۷0۷

0/0۱2

0/004

0/004 2/۹30 0/۱۱2 0/0۱3

اجتماعی
همممممموش 0/48۷ 0/4۹4 0/۷0۱

0/03۱

0/006

./02۹

0/000 4/345 0/۱8۷

هیجانی

در تحلیل چندمتغیّرا برای پیشبینی متغیر وابسته از میان متغیّرهایی اه وارد این معادله شمدند  4مؤلفمه بماقی
ماندند اه به ترتیب میمزان تبیمین عبارتانمد از :درك عواطمف خمود و دیگمران ارزیمابی عواطمف خموشبینی و
مهارتهای اجتماعی .همانگونه اه جدوو شمارا  4نشان میدهد این  4مؤلفه توانستند  50درصد متغیر وابسمته
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یعنی میزان مسئولیتپذیری را تبیین نمایند و بنابراین  50درصد این تغییرات توسمط متغیرهمای ممذاور تبیمین
شدا است و پنجاادرصدی اه پیشبینینشدا است میتواند شمامل متغیرهما و عواممل روانمی اقتصمادی و حتمی
اجتماعی باشد اه در این پژوهش مطرح نشدا و یما ناشمناخته مانداانمد .هممانطور امه مالحظمه میشمود ارقمام
نوشتهشدا در ستونB

ضریب همبستگی هر یک از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته اسمت .همچنمین مقمادیر

 R2مشاهداشدا در جدوو بیانانندا میزان تبیینانندگی هر یک از متغیرهای مستقل است .بهعبارتدیگر بیمان
می اند اه هر یک از متغیرهای مسمتقل موجمود در جمدوو چنمد درصمد از تغییمرات متغیمر وابسمته پیشمرفت
تحصیلی) را تبیین میاند .مقادیر مثبت و منفی بتا نشان میدهد اه بین این متغیرهای مستقل و متغیر وابسمته
رابطه مثبت و منفی وجود دارد .مقدارهای بهدستآمدا برای  tو سمط معنمیداری حماای از آن اسمت امه هممه
متغیرهای واردشدا در سط اطمینان  ۹5درصد رابطه معناداری با متغیر وابسته دارند.
 .3بحث و نتیجهگیری
پمژوهش حاضممر باهممدف پیشبینممی مسمئولیتپذیری بممر اسمما

انگیممزش تحصمیلی و همموش هیجممانی در میممان

دانشآموزان مقطع ابتدایی اجرا شد.یافتهها نشان داد اه انگیزا تحصیلی به میزان  )B=0/453و هوش هیجمانی
به میزان  )B=0/187میتوانند مسئولیتپذیری دانشآمموزان ابتمدایی را پیشبینمی نماینمد.آزمون فرضمیه اوو
مبنی بر پیشبینی مسئولیتپذیری بر اسا

انگیزش تحصیلی یافتمهها نشمان داد امه بمین انگیمزش تحصمیلی و

مسئولیتپذیری دانشآموزان ابتدایی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .نتای پژوهش با یافتههای فروردین
و ایلون اشکولی  )۱3۹۷احمد عاسیم و پلیتری  )20۱۹مالیکی و همکاران  )20۱0همراستا اسمت .ازآنجاامه
این پژوهش در مدار

ابتدایی انجام شد با پژوهش رانمدولف و همکماران  )2008تما حمدی همسمو نیسمت زیمرا

یافتههای ایمن محقمق بیمان میانمد مسمئولیتپذیری ممردان انمدای امتمر از زنمان اسمت و بمین سمن افمراد و
مسئولیتپذیری رابطمهای وجمود دارد و ایمن بمه آن معناسمت امه دانشآمموزان ابتمدایی نسمبت بمه بزرگسماالن
مسئولیتپذیری امتری دارند .یافته فوق را میتوان اینگونه تبیین نمود :اه با استناد بمه نظرآلمودك و همکماران
 )20۱6مسئولیتپذیری ویژگی اصلی دانشآموزان اوشا است و در این ممورد فرقمی نمدارد امه ایمن دانشآمموز
دارای توانایی شناختی باالیی باشد یا چنین نباشد .در سایهی مسئولیتپذیری دانشآموزان ابتمدایی امه در سمن
رشد هستند با انوا تقویتها و پاداشها از جانب مربیان خود مواجه میشوند امه ایمن خمود دلیلمی بمر پیشمرفت
تحصیلی آنان است .انجام شایسته وظایف توسط دانشآموزان ابتدایی گمامی ممؤثر در پیشمرفت تحصمیلی آنمان را
فراهم میسازد .بهاینترتیب اه با افزایش مسئولیتپذیری انگیزا پیشرفت و هوش هیجانی نیمز افمزایش مییابمد.
درواقع انگیزا موتور محرك مسئولیتپذیری است .اوداانی اه اارهای خود را باانگیزا بیشمتری انجمام میدهنمد
نسبت به اعماو خود اوتاهی نکردا و آن را به بهترین شمکل انجمام میدهنمد .میتموان گفمت مسمئولیت حاصمل
تشبیص تصمیمگیری و خالقیت است .اسی اه بداند تصمیم بگیرد و دگرگمون انمد؛ بنمابراین مسمئوو اسمت.
اوداان با مشارات در اارهای بزرگترها به موفقیتهای بیشتری دستیافته اه میتوانمد انگیمزا آنمان را بهبمود
ببشد .چرااه سن اودای مهمترین دورا در پرورش رفتارهای مسئوالنه خواهد بود.
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هموش هیجمانی نشمان داد امه بمین هموش

هیجانی و مسئولیتپذیری دانشآمموزان ابتمدایی همبسمتگی مثبمت و معنماداری وجمود دارد .نتمای پمژوهش بما
یافتههای لقمان پور زرینی و تالرمی  )۱3۹6و حسمینی و همکماران  )۱3۹۷شمریفزادا  )۱3۹3قربمانی نیما و
ایزدی  )۱3۹6همراستا است .یافته فوق را اینگونه میتوان تبیین نمود :با توجه بمه اینکمه دانشآمموزان ابتمدایی
باانگیزا پیشرفت باال احسا

خوداارآمدی میانند درنتیجه رفتارهای آنها منظم بمودا و ادراك واقعبینانمهتری

داشته اه میتواند زمینه افزایش هوش هیجانی را فراهم نماید .هوش هیجانی زمینهی مناسبی برای یمک محمیط
یادگیری مطلوب و برقراری ارتباط مؤثر است .اوداانی اه دارای هوش هیجانی باالیی هسمتند توانمایی بیشمتری
برای انجام رفتارهای مسئوالنه داشته و خواسمتههای دیگمران بمهخوبی درك میاننمد بنمابراین مسمئولیتپذیرتر
هستند .اوداانی اه هوش هیجانی باالیی دارند رفتارهمای اجتمماعی مثبتمی داشمته و موفمقتر عممل میاننمد.
دانشآموزانی اه در روابط بین فردی درك خوبی دارنمد چمون بما گمروا همسماالن خمود رابطمهی بهتمری برقمرار
میانند این موضمو سمبب میشمود انگیمزا پیشمرفت تحصمیلی آنمان بمهطور معنماداری افمزایش یابمد .درواقمع
دانشآموزانی اه هوش هیجانی باالتری دارند توانایی بیشتری در درك عواطف خمود و دیگمران دارنمد .بررسمیها
نشان دادا توسعه مهارتهای اجتمماعی میتوانمد در پیشمرفت تحصمیلی دانشآمموزان ممؤثر باشمد و ازآنجاییامه
دانشآموزان مسئولیتپذیر در رفتارهای خود نظم دارند و درك بهتری از خوددارند لذا میتموان ایمن موضمو را
اه افراد با مسئولیتپذیری بماالتر هموش هیجمانی بماالتری دارنمد را تبیمین نممود .همچنمین دانشآمموزانی امه
مسئولیتپذیری باالیی دارند به سبب خالقیت و نوآوری دانش باالیی داشمته و انگیمزا پیشمرفت تحصمیلی آنمان
بهطور معناداری افزایش مییابد.
در پاسخ به سمؤاو پمژوهش یافتمهها نشمان دادنمد امه متغیرهمای موردمطالعمه بمهطور معنماداری میتواننمد
مسممئولیتپذیری دانشآممموزان ابتممدایی را پیشبینممی نماینممد .ایممن پممژوهش درك عمیقممی را از رابطممهی
مسئولیتپذیری انگیزا تحصیلی و هوش هیجانی فراهم میاند اه میتواند برای والدین و مربیان و اسانی اه بما
دانشآموزان ابتدایی سرواار دارند ااربرد فراوانی درزمینهٔ مسئولیتپذیری دانشآموزان و اوداان در حاو رشمد
داشته باشد.
با توجه به یافتههای فرضیه اوو:
 -1اوداان را در تصمیمگیریهای خود مشارات دهید .میتوانید جلسات مشمورتی برگمزار امردا و دربمارا
برنامهها تصمیمگیری انید.
 -2در قالب داستانها بر شبصیتهای مسئولیتپذیر تأاید انید .دانش آمموزان در حماو رشمد از شمنیدن
قصهها لذت میبرند.
 -3از مقایسه اردن اوداان پرهیز انیمد زیمرا سمبب اماهش اعتمادبمهنفس و نماتوانی در آنمان میگمردد و
نمیتوانند رفتارهایی مسئوالنه از خود نشان دهند.
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 -4معلمان سعی نمایند بهمنظور افزایش حس مسئولیتپذیری دانش آموزان ابتمدایی آموزشهمای خمود را
بهصورت مشاراتی انجام دهند و از محیطهایی اه فرایند یادگیری را جذاب میاند استفادا انند.
با توجه به یافتههای فرضیه دوم:
 -1مربیممان و والممدین میتواننممد بمما توسممعه مهارتهممای اجتممماعی در پیشممرفت تحصممیلی اوداممان مممؤثر
باشند .تبادونظر با دانشآموزان ابتدایی دربارا مشکالت درسی شرات دادن آنها در طراحی نقشمههای
اار و فعالیتها در افزایش انگیزا و مسئولیتپذیری آنها مؤثر خواهد بود.
 -2زمینه یادگیری مشاهداای را از طریق الگو گرفتن برای اوداان فراهم نمایید .ممثالً خودتمان رفتارهمایی
مسئوالنه را انجام دهید تا ببینند و یاد بگیرند.
 -3اوداان را طوری تربیت انیم اه امتر به دیگران وابسته باشند تا از عهمدای اارهمای خمود بمهتنهایی
برآیند.
 -4بچهها را جهت پیوستن در انوا گرواهای ورزشی هنری و  ...تشویق انیم.
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