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آموزشمی   هماینظام. یکی از اهداف بسیار مهمم آیدمی  حساببه  ایجامعهانسان سالم در هر    هایشاخصز  رفتار مسئوالنه ا

 بمر اسما   پذیریمسمئولیت  بینمیپیش»  باهدفحاضر    پژوهش  .است  پذیریمسئولیتاجتماعی ازجمله    هایمهارت  ۀتوسع

 ازهمدف اماربردی و  ازنظمرد. این پژوهش جام ش«  انمقطع ابتدایی آموزاندانشهوش هیجانی در میان و انگیزش تحصیلی  

 مقطع  ابتعدایی رعبر بروجعرد بودنعد آموزاندانش ۀآماری این پژوهش کلی  ۀجامعهمبستگی بود.    _روش توصیفی  نظر

حجمم نمونمه انتبماب  عنوانبمهبما اسمتفادا از جمدوو مورگمان تصمادفی  گیرینمونمهروش بمه  نفمر 384  هماآنبین  از    اه

تحصمیلی (  انگیمزا ۱۹8۷االیفرنیما   پذیریمسئولیت هایپرسشنامهپژوهش از  مطالعه موردرهای یّجهت سنجش متغ شد.

ها روایی آن توسط اساتید و پایایی پرسشمنامه  تفادا گردید.(  اس2002فارنهام  ( و هوش هیجانی پترایدز و  ۱۹۷0هرمنس  

آزممون بما اسمتفادا از  آمدادسمتبهاطالعمات . شمد وردرآبم 8۱/0  86/0  ۷/0 به ترتیب  ارونباخ آلفای ضریب با استفادا از

 و تحصمیلی یمزاانگ بماپذیری  رابطه بین مسمئولیتقرار گرفتند و    وتحلیلتجزیهرگرسیون مورد    ضریب همبستگی و تحلیل

ن اه انگیزا تحصمیلی بمه میمزا دهدمینشان  بینپیشرگرسیون متغیر   یبضرا  هوش هیجانی تائید شد.  پذیری بامسئولیت

(B=0/453) یزانمبه   و هوش هیجانی  (B=0/187) ی نمایند.بینپیشدانش آموزان را    پذیریمسئولیت توانندمی 
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 مقدمه .1

 باشمدمی ریپذیمسمئولیتبمه موفقیمت ضمروری اسمت   آمموزان دانش دررسمیدن زنمدگی امه   هایمهارتیکی از  

 موقعیمت یک در چگونه گیرندمی یاد اند آموخته مدرسه در را پذیریمسئولیت اه آموزانیدانش (.۱3۹0خرمدو  

 نظام آموزشی. نرم انند وپنجهدست آن  با الاقل یا بیندیشند یکدیگر  به  امک  هایراا  به  مشکل  حل  برای  تربزرگ

 اجتمما  در ترتیمب  بمدین و بگیرنمد یماد را مشکل حل و اردن  فکر تا  سازد  مرتبط  یکدیگر  با  را  آموزان دانش  باید

دارد. اشارا    شناسیفهوظیتعهد و     پذیری به حس پاسبگو بودن مسئولیت  .(۱384گالسر    بیایند  بار  مسئولی  افراد

دی اه های اودای  آن را آموخته باشد تا با وظایف متعدّپذیری فرایندی است اه فرد باید از اولین ساومسئولیت

شمود مسمئوالنه برخمورد انمد. فرزنمدان احسما  مسمئولیت را از والمدین  رو میهای مبتلف زندگی روبهدر دورا

ا آموختن آن  این مهارت باارزش را تا آخمر عممر حفمر امردا و ایمن اممر آموزند و بمدرسه  دوستان و اجتما  می

بین  مادر  نبستین عامل مؤثر در ایجاد مسمئولیت در  این شود و دردر امور زندگی می  هاآن قیت بیشتر  باعث موفّ

 (2003 2ویتمو  ازنظمر پذیرمسمئولیتدانمش آمموزان   همایویژگیبرخمی از    بمه  .(200۹   ۱افراد است  اندر و گالی

 اشارا ارد:  توان می

 .انندمی عمل اعتمادیقابل  طوربه پذیرمسئولیت افراد -1

 .دمولدن  و آمادا  سریع  پذیرمسئولیت افراد -2

 .انندمی  خودداری رفتارشان   خاطر  به دیگران   سرزنش یا تراشیدلیل  از پذیرمسئولیت افراد -3

 .بگیرند  مؤثری  ماتتصمی  سرپرست   داشتن بدون  حتی قادرند پذیرمسئولیت افراد -4

خممانوادگی  موانممع ای اشمارا اممرد.تمموان بمه موانممع خممانوادگی و مدرسممهپذیری میمسممئولیت تمرین موانممعمهم از 

 اند از:ارتپذیری عبولیتمسئ

شیوا تربیت استبدادی و سرزنش و نکموهش فرزنمدان  عمدم همماهنگی والمدین در تربیمت فرزنمدان  فقمدان محبمت و  

گیری    سمبت آموزان دانش از: تبعیض بین   اند عبارت پذیری در محیط مدرسه وهی. موانع مسئولیت نداشتن تجربه اار گر 

بر بعمد آمموزش و لفلمت از  یمه های مدرسمه  تک ت و مبالفت  جذاب نبودن فعالیت در محیط مدرسه  ایجاد روحیه مقاوم 

  آمموزان دانش ئولین و انتقاو آن بمه  های تدریس معلم محور  فقدان روحیه همکاری در بین مس های پرورشی  روش جنبه 

رفت تحصمیلی و  رابطمه انگیمزا پیشمعنموان » (  در پژوهش خمود بما  ۱3۹۷   ی اشکول فروردین و ایلون  (. ۱3۷۷رحیمی    

ی مثبمت و معنماداری وجمود  رابطمه   آموزان دانش  « نشان دادند بین انگیزا و مسؤولیت پذیری تحصیلی پذیری مسئولیت 

پمذیرد و  ای انگیزا بیشتری باشد مسئولیت تحصیل و نتمای  اارهمای خمودش را بیشمتر ممی آموز دار هرچه دانش  و  دارد 

تحقیقمی    ( در 20۱0    3مالیکی و همکماران  پیشرفت باالتری هستند.  ی انگیزا باالتر  دارا  با مسؤولیت پذیری  آموزان دانش 

پذیری  نشمان داد مسمئولیت   ای  . نتمانمد پرداخته  آمموزان دانش پذیری و پیشرفت تحصیلی به بررسی رابطۀ بین مسئولیت 

 . ارتباط دارد  معناداری با پیشرفت تحصیلی   طور به اجتماعی 

 

1 .Onder &Gulay   

2 .Vittto 
3 .Maliki et al 



    3                                                                      و....  فر  شیبانی   رضا   /تحصیلی   انگیزش   اساس   بر   پذیریمسئولیت  بینی پیش

 

ممکن است چنمین شمرایطی را  هر فردیزندگی تحصیلی   طیّ. باشدمی  انگیزش تحصیلیمتغیر دیگر مطالعه  

تمایل خمود را بمه  امما  شداارائهدقیقه پمس از شمرو  اال  و پیگیری مطالب  20تجربه اردا باشد اه در آن  

ت  . در این حالگذردب اندیبهزمان برایش  و    اند  بمه ساعت نگاا  هدبدور و نشستن سر اال  از دست  ضادامه ح

 رلبتمیبی  احسا  نارضمایتی و اندمیمد. وقتی به اطراف خود نگاا  توانمیما نهد ااری انجام دهد  امّخواوی می

  حاالت یادشدا شناختیروان از منظر  نیستند. طوراینا همه ایمان اسمت  امّبعضی از حاضرین نیز نم هایچهرادر 

شود  پکران  گوئتز  دنیلز  افراد بکار گرفته می  یما ماللمت در  زدگیدونشانگانی هستند اه برای اشارا به احسا   

طفی  احساسممات عمما هایمؤلفمهیک هیجان است اممه شمامل   انگیزگیبی   درواقع  (.۱20۱ ۱استاپنیسکی و پری

 ( وناخوشمایند آزاردهنمدا(  شمناختی  ادراامات تغییریافتمه در ممورد زممان(  فیزیولموییکی  اماهش انگیبتگمی

یمک هیجمان زودگمذر  زدگیدواه  رسدمیو حالت بدنی( است. در بدو امر به نظر   گر  نمود چهرهای  صوتیاننش

انگیزگمی اسممت. بی برانگیزلتأمّمتجربی متعمدد   هایپژوهشدر  انگیزگیبی شداگزارشا مرور پیامدهای  است  امّ

ت  یادگیری  هوش هیجانی و سمازگاری صیّشب  هایویژگیعوامل مبتلفی مانند    تأثیرتحت    تواندمی  اه  تحصیلی

سمهم هیجانمات در تعلمیم و تربیمت انمار  درزمینمهاز تحقیق تجربمی و نظمری  ایگستردا  طوربه  اجتماعی باشد؛

بسمیار شمایع اسمت و در حمین  آمموزان دانشدر میممان  انگیزگمیبیبنابراین با توجه به اینکمه  ؛  است  داشگذاشته

فهم پیشمایندهای آن از طریمق یمک ممدو علّمی ضمروری   شودتجربه می اتارّبهاالسی   هایموقعیتیادگیری و  

 (.۱3۹۷فروردین و ایلون اشکولی     یدنمامی

پذیری مسمئولیتن بما زندگی اثرگذار است بررسی رابطمه آ اه بر ال فرایند مهمی است رمتغیّانگیزا   ازآنجااه

 بمه با توجمهق خود به جامعه  ی حفر تعّلماعی باید برایک موجود اجت  عنوان بهانسان    اهمیت است  حائز  اجتماعی

م دهد تا زنمدگی انجا ایگونهبههای اجتماعی خویش را پیامدهای اعماو و رفتار خود  تکالیف مربوط به نقش  تأثیر

بر اسا  نظمر خرممدو  (.۱3۹2د  صالحی و حسینی  ثمرببشی را برای خود و دیگران به همراا داشته باشد  موحّ

 دلیر ناصمرجامعه را از مشکالت اخالقی حفر اند.  تواندمیوصیات نسل آیندا (  مدرسه با شکل دادن خص۱3۹0 

 نشان  در اه پیشرفت انگیزا  و  تحصیلی  پیشرفت  ایقایسهم  بررسی  عنوان   با  پژوهشی  در   (۱3۹4   نسب  حسینی  و

 آن  هایمؤلفمه و پیشمرفت زشگیمان و تحصیلی پیشرفت در هوشمند و عادی  مدار   آموزان دانش  بین  اه  دهدمی

 بماالتری تحصمیلی انگیمزش و پیشمرفت از اننمدمی تحصیل عادی مدار  در اه آموزانیدانش. دارد وجود  تفاوت

ی انگیمزا پیشمرفت تحصمیلی بمر بینپیش(  در پژوهش خود با عنوان  20۱۹   2و همکاران   حمدا  .هستند  برخوردار

 لی گزارش دادند.وش هیجانی و پیشرفت تحصیرابطه معناداری را بین ه هوش هیجانیاسا  

انندا در برآیندهای زنمدگی واقعمی ماننمد هوش هیجانی عامل مؤثر و تعیینر دیگر هوش هیجانی است.  متغیّ

وری سمالمت اسمت.  درامنش طورالیبمهت در مدرسه و تحصیل  موفقیت در شغل و روابط بین شبصمی و قیموفّ

رابطه مثبتی   گراهیجان فراد  با میزان تکالیف  افت اه عملکرد تحصیلی ا( در پژوهش خود دری2002   3یگیوسیپد

یمزان هموش هیجمانی بیشمتری بما عملکمرد تحصمیلی بماال  از م  آموزان دانشاه    داددارد. نتای  این بررسی نشان  

 

1 .Pekrun, Goetz, Daniels, Stupnisky, & Perry 
2 .Ahmad et al 

3 .DiGiuseppe 
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فی قیمت فمرد  امابمرای بررسمی موفّ تنهاییبمهاه میزان هوشبهر داشته  اذعان  (   ۱۹۹5   ۱گلمنبرخوردار هستند.  

در بقیمه مموارد بایسمتی بمه هموش هیجمانی   و قمرار گیمرد  موردتوجمهتواند  درصد موارد می  20قط در  نیست و ف

هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی بمه  رابطه درزمینه(  نیز 0320  2لیف. توجه شود فرد شانسیخوشتماعی و اج

نیمز  هایافتمهانمد. برخمی ین ممیدرصد پیشرفت تحصیلی را تبی 50فقط اه هوش عمومی   یافتدستاین نتیجه  

لقممان پمور زرینمی و (. 2003لیمف است  بیانگر ارتباط بسیار باالی میان ابعاد هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی 

ش معنوی و انگیمزش پیشمرفت (  در پژوهش خود با عنوان بررسی اثرات متقابل هوش هیجانی  هو۱3۹6   تالرمی

 .شودمیانگیزا پیشرفت تحصیلی  هوش معنوی در دانشجویان سبب نشان دادند اه هوش هیجانی و تحصیلی  

متغیرهای ایمن پمژوهش    اه   ای مطالعه ا  رهای اصلی پژوهش مطالعاتی صورت گرفته است  اّماگرچه در ارتباط با متغّی

امه  موضمو     همچنین با توجه به این   یافت نشد.   ای پیشینه را در یک مطالعه بر روی دانش آموزان ابتدایی بررسی نماید   

در رابطممه بمما    ای مطالعممه نظممر بممه اینکممه  ز خممود نشممان دهنممد و  رفتارهممای مسممئوالنه ا    اوداممان امتممر احتممماو دارد 

بنمابراین بررسمی نقمش  ؛  بودنمد پمژوهش  از دالیمل ایمن    گرفتمه ن ابتدایی صمورت  دانش آموزان  بر روی  پذیری مسئولیت 

دانمش آمموزان ابتمدایی مفیمد و مطلموب   پذیری ت ولی مسمئ متغیرهای انگیزش تحصیلی و هوش هیجمانی در رابطمه بما 

  خواهمد بمود    ممؤثر دانمش آمموزان ابتمدایی    پذیری مسئولیت به دنباو آن هستیم اه آیا انگیزا تحصیلی در  لذا  ؛ باشد می 

  پذیری مسمئولیت بما توجمه بمه اهمیمت    ن ی بنمابرا   ی نمایمد  بین پیش را    پذیری مسئولیت د  توان می هوش هیجانی   ن ی همچن 

 نمود   بینی پیش هوش هیجانی   و انگیزش تحصیلی    بر اسا  را   پذیری مسئولیت   توان می اه است  ن ای   سؤاو 

 پژوهش   شناسی روش  .1-1

جامعه آمماری پمژوهش حاضمر  .استروش همبستگی  ازنظر واربردی هدف  از نو  تحقیقات ا ازنظرتحقیق حاضر 

بمه روش  هاآن از  نفر 384نفر اه  2۹205داد مقطع ابتدایی شهرستان بروجرد به تع آموزان دانشاند از الیه عبارت

 .انتباب شدند  با استفادا از جدوو مورگان  تصادفی  گیرینمونه

 :گیریاندازهابزارهای  

 اسمتفادا(  ۱۹8۷شناختی االیفرنیما  پذیری از پرسشنامه روان برای سنجش مسئولیت:  ذیریپمسئولیتپرسشنامه  

اوشمی  شناسمی  احسما  تعهمد  سبتاز قبیمل وظیفه  هاییهلفممؤمنظور سنجش  بهاه    سؤاو دارد  42اه    شدا

گیمرد. قمرار میجدیت  قابلیت اعتماد  رفتار مبتنی بر نظم و مقررات و منطبق بر احسا  مسئولیت مورداستفادا  

 ۱و  0صمورت های این پرسشمنامه بهپاسخ برآورد شد. ۷/0شدا برای این پرسشنامه ضریب آلفای ارونباخ محاسبه

  ۱۱2تما نممرا    42اه از نمرا   ترتیبایناست. به  2۱0تا    42بین  شود. میانگین نمرات این پرسشنامه  گذاری مینمرا

پمذیری زیماد اسمت و    مسمئولیت   20۹تا    ۱82پذیری متوسط و از  مسئولیت   ۱82تا    ۱۱3پذیری پایین  از نمرا  مسئولیت 

 پذیر است. یعنی آزمودنی خیلی زیاد مسئولیت   2۱0درنهایت 

بمرای سمنجش هموش هیجمانی از پرسشمنامه هموش هیجمانی پترایمدز و فارنهمام مه هوش هیجانی:  شناپرس

پایمایی بما اسمتفادا از فرمموو ضمریب آلفمای مادا بمودا  ضمریب    30. این پرسشنامه دارای  شد(  استفادا  2002 

 

1 .Goleman 

2 .Leaf 
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ی به هر ممادا از نممرا دهد این پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است.به دست آمد اه نشان می  8۱/0ارونباخ  

مبالفم و اامالً  ۷ای است اامالً موافقم:درجه  ۷گذاری پرسشنامه بر اسا  طیف لیکرت  شود. نمرادادا می  ۷تا    ۱

عنوان مبنای تشمبیص و تممایز میمزان بماالی هموش هیجمانی و به ۱۷0ی  گذاری نمراطیف نمرا  همچنین در  .۱

 شود.ش هیجانی در نظر گرفته میمبنای تشبیص میزان پایین هو  ۱۱2ی  نمرا

. پایایی آن را دارد  سؤاو  2۹  ( است اه۱۹۷0تحصیلی هرمنس  پرسشنامه انگیزا  پرسشنامه انگیزا تحصیلی:  

اسمت.  متیمازیا 4ای ینمهگز 4طیف پاسبگویی این پرسشمنامه گزارش نمودا است.    86/0رونباخ  با روش آلفای ا

انگیمزا پیشمرفت  68ا نممرا تم 2۹ترتیب امه از نممرا ایناست. بمه  ۱۱6تا    2۹میانگین نمرات این پرسشنامه بین  

یعنمی  ۱۱6است و درنهایت  انگیزا پیشرفت زیاد  ۱۱5تا    ۹۱انگیزا پیشرفت متوسط و از    ۹0تا    6۹پایین  از نمرا  

 .آزمودنی انگیزا پیشرفت خیلی زیادی دارد

ر جمدوو ها اسمتبرا  و دات حاصل از پرسشمنامههای آماری پژوهش  ابتدا اطالعدادا  وتحلیلتجزیه  منظوربه

 یلوتحل تجزیمهممورد با استفادا از شیوا رگرسیون چندگانه   SPSSافزار  نرم  توسط  هاداداتنظیم شد  سپس الیه  

 .تندقرار گرف

 پژوهش هاییافته .2

 200ی راوانمبما ف سماو ۱0-۱۱ درصمد ۱/22نفر و  ۹0با فراوانی   ساو  8-۹  توزیع فراوانی و درصد سن پاسبگویان 

  خموب( معدو   معدو تحصیلی نیز     ازنظر  بودا است. درصد 2/23و  نفر ۹4با فراوانی   ساو  ۱2-۱3 درصد  6/54و    نفر

( امتمرین  نفمر   ۷5    درصمد  ۱۹با  ۱6-۱4 ( قبوو قابل معدو   و ( بیشترین فراوانی نفر  200درصد از نمونه    52با  ۱8-۱6

    پذیری مسمئولیت در متغیرهمای    ها آزمودنی توصیفی    های شاخص ا یک  مار و ش جدو   . اند دادا فراوانی را به خود اختصاص 

و انحمراف    ۹0دارای میمانگین  جدوو زیر انگیزا تحصمیلی    در   . دهد می  را نشان توصیفی  تحصیلی و هوش هیجانی  یزا انگ 

ر  تحصمیلی د انگیمزا    میمانگین   لمذا میمزان  ؛ است   6/ 8۱  یار مع و انحراف   23هوش هیجانی دارای میانگین  و  ۱4/ 02معیار 

 است. میانگین هوش هیجانی امتر  اه درحالی حد باالیی بودا است  

 توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق هایشاخص  : 1 جدول

میانگی مؤلفه  متغیر

 ن

کمترین  انحراف معیار انهمی

 داده

بیشترین  

 داده

 انگیممممممممزا

پیشممممممرفت 

 تحصیلی

- ۹0 ۹۱ 02/۱4  53 ۱24 

پذیمسممئولیت

 ری

پذیریمسئولیت  23 32  8۱/6  ۹ 3۷ 

4۷/25 احسا  تعهد  26 04/5  ۱0 38 

اوشیسبت  80/23  23 85/4  ۱3 3۷ 

2۹/26 جدیت  26 65/4  ۱0 34 

65/23 قابلیت اعتماد  24 4۷/5  ۷ 35 

42/26 رفتار مبتنی بر نظم  26 43/3  ۱6 35 
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هممممممممموش 

 هیجانی

بینیخوش  23 23 8۱/6  ۹ 3۷ 

درك عواطممف خممود و 

 دیگران

23 23 8۱/6  ۹ 3۷ 

8۱/6 23 23 ارزیابی عواطف  ۹ 3۷ 

اجتماعی هایمهارت  23 23 8۱/6  ۹ 3۷ 

 

  شودمی بینیپیش هوش هیجانیو   بر اسا  انگیزا پیشرفت تحصیلی پذیریمسئولیتپژوهش:    سؤاو

 رگرسمیون و    (2جمدوو شممارا     یرمناسمپبمه ترتیمب از ضمریب همبسمتگی    پژوهش  هایفرضیهآزمون  منظور  به

 :استنتای  به شرح زیر اه   انیمفادا میستا چندمتغیرا

 همبسمتگی ضمریبامه    دهدمیرا نمایش    بینپیشهمبستگی متغیرهای  ضرایب  نتای  حاصل از    2جدوو شمارا  

 از تراوچمک بمینپیشی هممه متغیرهما داریمعنمیسمط    است و  08۷/0  یریپذمسئولیت  با  هیجانی  هوش  بین

 است.  05/0

بینپیشرهای یب همبستگی متغیا ضر  :2 جدول  

انگیزه    

پیشرفت  

 تحصیلی

هوش  پذیری مسئولیت

 هیجانی 

ضممممریب همبسممممتگی  انگیزا پیشرفت تحصیلی

 اسپیرمن

۱ ۱36/0-  332/0-  

دارمعنیسط      00۱/0  000/0  

پذیریمسئولیت ضممممریب همبسممممتگی  

 اسپیرمن

۱36/0-  ۱ 08۷/0  

دارمعنیسط     0۱0/0   0۹۹/0  

ضممممریب همبسممممتگی  هوش هیجانی

رمناسپی  

332/0-  08۷/0  ۱ 

دارمعنیسط     000/0  0۹۹/0   

دارمعنیسط     ۱۱8/0  036/0  0۱۹/0  

 

  شودمی یبینپیشانگیزا تحصیلی   بر اسا  پذیریمسئولیتپژوهش:    سؤاو

 دهدمیرا نشان    خالصه ضرایب رگرسیون برای انگیزا تحصیلی  شودمیمشاهدا    3اه در جدوو شمارا    گونههمان 

برابمر  "t"و قدر مطلق آمارا  باشدمی 05/0از مقدار خطا  تراوچکو  000/0برابر  داریمعنیچون مقدار سط   اه

در ممدو بماقی انگیمزا تحصمیلی درصمد متغیمر  ۹5با اطمینان   بنابراین باشدمی ۹6/۱از مقدار   تربزرگ   20۹/۱۱
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 را  پذیریمسئولیتد  توانمیانگیزا تحصیلی    ودشمیباشد. پس نتیجه گرفته  می  32۷/0و مقدار ضریب آن    ماندمی

 است.مثبت و معنادار اه مقدار آن   باشدمیدرصد   453/0ی نیز برابر بینپیشو میزان این  ی اندبینپیش

 

 خالصه ضرایب رگرسیون برای انگیزه تحصیلی : 3 جدول

متغیمممر 

 واردشدا

R 2R .Ad2R 2R 
 شداافزودا

خطمممای 

 استاندارد

B Beta  مقدارt عناداریم 

انگیمممزا 

 تحصیلی

5۷۱/0 32۷/0 325/0 32۷/0 006/0 0۷0/0 453/0 20۹/۱۱ 000/0 

 

  شودمیی بینپیشبر اسا  هوش هیجانی  پذیریمسئولیتپژوهش:    سؤاو

 دهمدمی نشمان  هوش هیجانی را برای رگرسیون  ضرایب خالصه شودمی مشاهدا 4 شمارا جدوو در  اه  گونههمان 

 "t" آممارا مطلمق قمدر و باشمدمی 05/0 خطما مقمدار از تراوچک و 000/0  برابر  دارییمعن  سط   مقدار  چون   اه

 بمماقی مممدو جممانی درهمموش هی متغیممر درصممد ۹5 اطمینممان  بمما بنممابراین  باشممدمی ۹6/۱ مقممدار از تممربزرگ

 پذیریمسمئولیتد توانممیهموش هیجمانی  شمودمیپمس نتیجمه گرفتمه  است 4۹4/0 مقدار ضریب آن و    ماندمی

 ی اند و مقدار آن مثبت و معنادار است.بینپیش  ۱8۷/0به میزان   را
 خالصه ضرایب رگرسیون برای هوش هیجانی: 4 جدول

متغیممممممر 

 واردشدا

R 2R .Ad2R 2R 
 شداافزودا

 خطمممای

 استاندارد

B Beta  مقممدار

t 

 معناداری

 000/0 ۷83/5 235/0 0۱8/0 003/0 080/0 403/0 40۷/0 638/0 بینیخوش

درك 

 عواطممممف

خمممممود و 

 دیگران

6۷۱/0 45۱/0 446/0 044/0 008/0 045/0 2۱5/0 5۱۱/5 000/0 

ارزیممممابی 

 عواطف

6۹۹/0 488/0 482/0 03۷/0 00۷/0 036/0 ۱8۹/0 ۹83/4 000/0 

 هایمهارت

 اجتماعی

۷0۷/0 500/0 4۹3/0 0۱2/0 004/0 0۱3/0 ۱۱2/0 ۹30/2 004/0 

همممممموش 

 هیجانی

۷0۱/0 4۹4/0 48۷/0 03۱/0 006/0 02۹/. ۱8۷/0 345/4 000/0 

مؤلفمه بماقی  4رهایی اه وارد این معادله شمدند بینی متغیر وابسته  از میان متغیّرا برای پیشدر تحلیل چندمتغیّ

و  بینیخموشانمد از: درك عواطمف خمود و دیگمران  ارزیمابی عواطمف  ان تبیمین عبارتماندند اه به ترتیب میمز

 درصد متغیر وابسمته 50مؤلفه توانستند    4دهد این  نشان می  4شمارا    اه جدوو  گونههمان   .های اجتماعیمهارت
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ی ممذاور تبیمین درصد این تغییرات توسمط متغیرهما 50پذیری را تبیین نمایند و بنابراین میزان مسئولیتیعنی  

تواند شمامل متغیرهما و عواممل روانمی  اقتصمادی و حتمی میاست    نشدابینیپیشاه    درصدیپنجااو  است  شدا  

شمود ارقمام طور امه مالحظمه میانمد. هممان جتماعی باشد اه در این پژوهش مطرح نشدا و یما ناشمناخته مانداا

مستقل با متغیر وابسته اسمت. همچنمین مقمادیر   ضریب همبستگی هر یک از متغیرهای B شدا در ستون نوشته
2R  دیگر بیمان عبارتی مستقل است. بهانندگی هر یک از متغیرهاانندا میزان تبیینشدا در جدوو بیان مشاهدا

اند اه هر یک از متغیرهای مسمتقل موجمود در جمدوو  چنمد درصمد از تغییمرات متغیمر وابسمته  پیشمرفت می

دهد اه بین این متغیرهای مستقل و متغیر وابسمته مقادیر مثبت و منفی بتا نشان میاند.  تحصیلی( را تبیین می

داری حماای از آن اسمت امه هممه و سمط  معنمی tآمدا برای دسترهای بهرابطه مثبت و منفی وجود دارد. مقدا

 .درصد  رابطه معناداری با متغیر وابسته دارند  ۹5متغیرهای واردشدا در سط  اطمینان 

 گیرینتیجهبحث و  .3

 میممان  در هیجممانی همموش و تحصمیلی انگیممزش اسمما  بممر پذیریمسمئولیت بینممیپیش باهممدف حاضممر پمژوهش

 هیجمانی هوش و( B=0/453  میزان  به تحصیلی انگیزا نشان داد اه  هایافتهابتدایی اجرا شد.  عمقط  آموزان دانش

 اوو  آزمون فرضمیه.نماینمد  بینمیپیش  را  بتمداییا  آمموزان دانش  پذیریمسئولیت  توانندمی(  B=0/187   میزان   به

بمین انگیمزش تحصمیلی و  نشمان داد امه هایافتمهانگیزش تحصیلی  بر اسا  پذیریمسئولیتی بینپیشمبنی بر  

فروردین  هاییافتهنتای  پژوهش با . ابتدایی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد  آموزان دانش  پذیریمسئولیت

ازآنجاامه  .راستا اسمتهم  (20۱0مالیکی و همکاران    (20۱۹  یتریپل عاسیم و    احمد (۱3۹۷  یاشکولو ایلون 

همسمو نیسمت زیمرا تما حمدی  (2008همکماران   شد با پژوهش رانمدولف واین پژوهش در مدار  ابتدایی انجام 

افمراد و  پذیری ممردان انمدای امتمر از زنمان اسمت و بمین سمنانمد مسمئولیتهای ایمن محقمق بیمان مییافته

ابتمدایی نسمبت بمه بزرگسماالن   آمموزان دانشای وجمود دارد و ایمن بمه آن معناسمت امه  پذیری رابطمهمسئولیت

همکماران اه با استناد بمه نظرآلمودك و تبیین نمود:  گونهاین توان مییافته فوق را   .امتری دارند  پذیریمسئولیت

آمموز است و در این ممورد فرقمی نمدارد امه ایمن دانشاوشا    آموزان دانشپذیری ویژگی اصلی  مسئولیت(   20۱6 

ابتمدایی امه در سمن   آموزان دانش  ریپذیمسئولیت  یسایهدر    .دارای توانایی شناختی باالیی باشد یا چنین نباشد

امه ایمن خمود دلیلمی بمر پیشمرفت  شوندمیاز جانب مربیان خود مواجه  هاپاداشو  هاتقویترشد هستند با انوا  

در پیشمرفت تحصمیلی آنمان را  ممؤثرابتدایی گمامی  آموزان دانشانجام شایسته وظایف توسط   ن است.تحصیلی آنا

 .یابمدمی پیشرفت و هوش هیجانی نیمز افمزایش   انگیزاپذیریمسئولیته با افزایش ا  ترتیباینبه.  سازدمی  فراهم

 دهنمدمیبیشمتری انجمام  باانگیزاا اه اارهای خود ر  یاوداان  است.  پذیریمسئولیتانگیزا موتور محرك    درواقع

ولیت حاصمل گفمت مسمئ تموان می .دهنمدمینسبت به اعماو خود اوتاهی نکردا و آن را به بهترین شمکل انجمام 

 و خالقیت است. اسی اه بداند  تصمیم بگیرد و دگرگمون انمد؛ بنمابراین مسمئوو اسمت.  گیریتصمیمتشبیص   

د انگیمزا آنمان را بهبمود توانممیاه    یافتهدستبیشتری    هایموفقیت  به  ترهابزرگبا مشارات در اارهای    اوداان 

 مسئوالنه خواهد بود.دورا در پرورش رفتارهای   ترینمهمسن اودای    چرااه ببشد.
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هموش هیجمانی نشمان داد امه بمین هموش  بمر اسما  پذیریمسئولیتی  بینپیشمبنی بر  دوم  آزمون فرضیه  

ابتمدایی همبسمتگی مثبمت و معنماداری وجمود دارد. نتمای  پمژوهش بما  آمموزان دانش پذیریمسئولیتهیجانی و  

قربمانی نیما و   (۱3۹3زادا  شمریف   (۱3۹۷ان  ( و حسمینی و همکمار۱3۹6   یلقمان پور زرینی و تالرم  هاییافته

 تمداییاب آمموزان دانش اینکمه بمه توجه با تبیین نمود: توان می گونهاینفوق را   یافته  است.  راستا( هم۱3۹6   یزدیا

 تریبینانمهواقع ادراك و بمودا منظم هاآن  رفتارهای درنتیجه  انندمی خوداارآمدی احسا   باال  پیشرفت  باانگیزا

 محمیط یمک برای مناسبی یزمینه هیجانی هوش .نماید فراهم  را  هیجانی  هوش  افزایش  زمینه  تواندمی  اه  داشته

اه دارای هوش هیجانی باالیی هسمتند توانمایی بیشمتری   یاوداان  .است  مؤثر  ارتباط  برقراری  و  مطلوب  یادگیری

تر پذیرمسمئولیتبنمابراین  اننمدمیدرك    خوبیبمهدیگمران    هایخواسمتهبرای انجام رفتارهای مسئوالنه داشته و  

 .اننمدمیعممل  ترموفمقاه هوش هیجانی باالیی دارند رفتارهمای اجتمماعی مثبتمی داشمته و    یاوداان  هستند.

 برقمرار بهتمری یرابطمه خمود همسماالن  گمروا بماچمون  دارنمد خوبی درك فردی بین  روابط  در  اه  انیآموزدانش

 درواقمع .یابمد افمزایش  معنماداری  طوربمه  آنمان   تحصمیلی  پیشمرفت  انگیمزا  شمودمیاین موضمو  سمبب    انندمی

 هابررسمی  .ددارنم  دیگمران   و  خمود  عواطف  درك  در  بیشتری  توانایی  دارند  باالتری  هیجانی  هوش  اه  انیآموزدانش

 امهازآنجاییو  باشمد ممؤثر آمموزان دانش تحصمیلی پیشمرفت در توانمدمی اجتمماعی هایمهارت توسعه دادا  نشان 

 را موضمو  ایمن تموان می لذا  خوددارند از  بهتری  درك  و  دارند  نظم  خود  رفتارهای  در   پذیرمسئولیت  وزان آمدانش

 امه انیآمموزدانش  همچنمین  .نممود  بیمینرا ت  دارنمد  التریهیجمانی بما  هموش  بماالتر  پذیریمسئولیت  با  افراد  اه

 آنمان  تحصمیلی  پیشمرفت  انگیمزا  و  شمتهدا  باالیی  دانش  نوآوری   و  خالقیت  سبب  به  دارند  باالیی  پذیریمسئولیت

 .یابدمی  افزایش معناداری  طوربه

 تواننمدمیداری  معنما  طوربمه  موردمطالعمهنشمان دادنمد امه متغیرهمای    هایافتمه  پمژوهش   سمؤاودر پاسخ به  

 یرابطممهپممژوهش درك عمیقممی را از  یممنا ی نماینممد.بینممپیشابتممدایی را  آممموزان دانش پذیریمسممئولیت

دین و مربیان و اسانی اه بما د برای والتوانمیاه  اندمیتحصیلی و هوش هیجانی فراهم   یزاانگ   یپذیرمسئولیت

 در حاو رشمد و اوداان  آموزان دانش پذیریمسئولیت ٔ  مینهدرزدارند ااربرد فراوانی   سرواارابتدایی    آموزان دانش

 داشته باشد.

 فرضیه اوو: هاییافتهبا توجه به 

ر امردا و دربمارا ید جلسات مشمورتی برگمزاتوانمیخود مشارات دهید.    هایگیریتصمیماوداان را در   -1

 انید.  گیریتصمیم  هابرنامه

آمموزان در حماو رشمد از شمنیدن   دانش  انید.  تأاید  پذیرمسئولیت  هایشبصیتبر    هاداستان در قالب   -2

 .برندمیلذت   هاقصه

و  گمرددمیآنمان و نماتوانی در  نفسادبمهاعتماز مقایسه اردن اوداان پرهیز انیمد زیمرا سمبب اماهش  -3

 رفتارهایی مسئوالنه از خود نشان دهند. توانندمین
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خمود را  همایآموزش  ابتمدایی آموزان دانش  پذیریمسئولیتافزایش حس  منظوربهمان سعی نمایند معل  -4

 انند. استفادا اندمیاه فرایند یادگیری را جذاب  هاییمحیطو از مشاراتی انجام دهند   صورتبه

 :فرضیه دوم هاییافتهبا توجه به 

 مممؤثر اوداممان  تحصممیلی پیشممرفت در اجتممماعی هممایمهارت توسممعهتواننممد بمما الممدین میوو  مربیممان  -1

 هاینقشمه یحاطر در هاآن  دادن  شرات  درسی  مشکالت  درباراابتدایی    آموزان دانش  با  نظرتبادو .باشند

 .خواهد بود  مؤثر  هاآن  پذیریتمسئولیو  در افزایش انگیزا هافعالیتاار و  

خودتمان رفتارهمایی  ممثالً را از طریق الگو گرفتن برای اوداان فراهم نمایید.  ایمشاهدازمینه یادگیری   -2

 م دهید تا ببینند و یاد بگیرند.مسئوالنه را انجا

 تنهاییبمهاارهمای خمود  یعهمدااز  ند تادیگران وابسته باشاوداان را طوری تربیت انیم اه امتر به    -3

 د.نبرآی

 و ... تشویق انیم.  یهنر  ورزشی   هایگرواجهت پیوستن در انوا   را  هابچه -4
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