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Objective :The aim of this study was to investigate the role of responsibility and emotional 

intelligence in predicting the academic achievement of female high school students. 

Method: The leading research method was descriptive-correlational. The statistical 

population included all female high school students, of whom 250 were selected by multi-

stage cluster sampling based on Morgan table. To collect academic achievement data, 

students' GPA of two semesters, Gaffe responsibility assessment checklist and standard shot 

of emotional intelligence scale were used. Multiple regression analysis was used to analyze 

the data. 

Results: The results showed that there is a positive and significant relationship between the 

variables of responsibility and emotional intelligence with academic achievement in female 

high school students (P <0001). 

Conclusion: Therefore, with increasing responsibility and emotional intelligence, academic 

achievement also increases. Therefore, healthy parenting styles are very important to increase 

the responsibility of future students and to teach curriculum planning appropriate to 

adolescence, in order to help increase the responsibility of school counselors. Also, due to the 

educability of emotional intelligence, school training courses in this field can, in addition to 

increasing self-control and healthy interpersonal relationships, lead to an increase in students' 

academic achievement. 
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8. Introduction 
oday, education is considered as the basis of cultural, social, economic and even 

political development of any society in most countries (Seif, 1022). Academic 

achievement, as an important component of academic achievement, refers to an 

individual's learned or acquired ability in school subjects, which is measured by 

standardized comprehensive tests or teacher-made tests (Eakman, Kinney, 

Schierl & Henry, 2212). Various variables lead to academic achievement, such 

as academic responsibility and emotional intelligence. Therefore, considering 

the importance of academic achievement in various individual and social 

dimensions, as well as the importance of academic responsibility and emotional 

intelligence in adolescents and their role in student academic achievement, in a 

leading study to investigation the role of academic responsibility and Emotional 

intelligence was used to predict the academic achievement of female high school students. 

 

0. Materials and Methods 

The present study was applied in terms of purpose and descriptive in terms of method. The 

statistical population of the present study included all female high school students in Saveh in 

2221-2222, of which 252 as a sample size using Morgan sampling table and multi-stage cluster 

sampling (Lottery). First one school, then two classes from each grade and a total of eight 

classes were selected. Data were also collected online. With the explanation that the link of the 

questions was placed in the class group. Measures also included the Schutt Emotional 

Intelligence Scale (EIS), the Gough Responsibility Test Inventory (RTI), and Academic 

Achievement (AA). Cronbach's total alpha in the present study was 28.0 for responsibility and 

28.0 for emotional intelligence. The average of the two semesters of the subjects (the total 

average of the academic year 2221-2222) was also considered as a criterion for the rate of 

academic achievement. 

 

3. Results 

At the level of descriptive statistics, the analysis was performed with 252 people. Gender of All 

subjects were female and their mean age was 11 years and a high school student. Also, the mean 

and standard deviation for responsibility is 18021 and 28.0., respectively; For emotional 

intelligence 1811. and 28001; And for academic achievement were obtained 18012 and 28.12. 

The results showed that responsibility (2801) and emotional intelligence (281.) have a positive 

and significant relationship with academic achievement (P<2821). Of course, the share of 

emotional intelligence is greater and its role is stronger. Responsibility and emotional 

intelligence also predicted 2850 and 280. of the Variance of academic achievement, 

respectively. 

Results of regression analysis to predict Academic Achievement based on Responsibility and 

Emotional Intelligence 

Model 
Unstandardized 

B 
Coefficients Std. 

Error 
Unstandardized Coefficients 

Beta 
T Sig 

   

Responsibility 28101 28202 28502 28501 28221 

Emotional 

intelligence 
28015 28211 280.0 118002 28221 

 

T 
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4. Discussion and Conclusion 

Therefore, increasing responsibility leads to increasing academic achievement and, conversely, 

is in line with the results of studies by Rahmani Darya Sari et al. (2211), Mousavi et al. (2210), 

Ranjbar and Bayan Far (2210). Explaining these results, it can be said that responsibility is 

associated with commitment to tasks, planning and striving to achieve academic goals and 

assignments that can ultimately bring academic achievement. On the other hand, when 

academic achievement occurs, the student's motivation to continue on the path increases and a 

so-called desirable or positive cycle begins. That is, responsibility leads to academic 

achievement, progress leads to increased motivation, increased motivation leads to 

responsibility and further progress. 

Also, increasing emotional intelligence leads to increasing academic achievement and, 

conversely, that is Concomitant with studies of Aboudi Asl (2221), Ghorbani Pile Var (2222), 

Chamizo-Nieto et al. (2221). Emotional-social skills and abilities that are required for academic 

success are intertwined and necessary for each other. In this regard, students with high 

emotional intelligence with better management of emotions and events around, as well as no 

turmoil in the context of events and developments, can better emotionally (self-control and 

organization), cognitive (Pay attention and focus) and timing (hours spent studying and doing 

homework). Also, as mentioned above, in addition to the positive cycle of success, 

environmental incentives motivate and strengthen students to achieve further goals and further 

academic achievement. 
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 پژوهشی-مقالة علمی

ختر آموزان ددانش یلیتحص شرفتیپ بینیدر پیش یجانیو هوش ه یریپذتیلئومس نقش(. 4410).ندا  ،اعظم، مرادی ،نیکوکار  استناد به مقاله:

 1-11. 2(2.)دوم  فصلنامه مشاوره ی مدرسه مقطع متوسطه

:85000501/jsc.050008550008500 

 

 2222815.2/JSC.1282222.   

 

 82/90/0099 تاریخ دریافت:
 88/90/0090 تاریخ پذیرش:
 21/21/2042تاریخ انتشار:

 

موزان دختر آدانش یلیتحص شرفتیپ بینیدر پیش یجانیو هوش ه یریپذتیمسول هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش هدف:

 دوم بود.مقطع متوسطه 

 آموزان دختر مقطع متوسطهی آماری آن شامل تمامی دانشهمبستگی بود. جامعهرو توصیفی از نوع روش پژوهش پیش روش:

ای مبتنی بر جدول مورگان انتخاب شد. برای ای چندمرحلهگیری خوشهنفر به روش نمونه 254دوم بودند که از این تعداد 

 اسیقمو  گاف یرپذیتیمسئول سنجش اههیسآموزان، های پیشرفت تحصیلی از معدل دو ترم تحصیلی دانشآوری دادهجمع

 ها نیز از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردید. داده تحلیل و استفاده شد. جهت تجزیه شات یجانیاستاندارد هوش ه

مقطع متوسطه  خترآموزان ددر دانش یلیتحص پیشرفتبا  هوش هیجانیو  یریپذتیمسئول ریمتغ نینشان داد که ب جینتا ها:یافته

 (.>P 41/4) وجود دارد یمعنادارمثبت و رابطه دوم 

های رو سبکد. از اینیابپذیری و هوش هیجانی، پیشرفت تحصیلی نیز افزایش میبنابراین با افزایش مسئولیت گیری:نتیجه

انی، در نوجوریزی درسی متناسب با دوره آموزان آینده و آموزش برنامهپذیری دانشفرزندپروری سالم جهت افزایش مسئولیت

-پذیری از طرف مشاوران مدرسه از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین با توجه به آموزشجهت کمک به افزایش مسئولیت

تواند علاوه بر افزایش خود کنترلی و روابط سالم بین فردی، های آموزشی آموزشگاهی در این زمینه میپذیری هوش هیجانی، دوره

 .آموزان گرددتحصیلی دانش منجر به افزایش پیشرفت

 

 چکیده

پییشیییرفییت  هلا:کللیلدوا ه

، پذیریتحصییییلی، مسیییئولییت

آموزان هیوش هییجییانی، دانش

 دختر.

 

 مدو متوسطه مقطع دختر آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ ینبی شیدر پ یجانیو هوش ه یرپذی تینقش مسئول

 
 2*، اعظم نیکوکار1ندا مرادی 

 رانیواحد ساوه، ساوه، ا یدانشگاه آزاد اسلام  ،یدانشکده علوم انسان ،یتیترب یار شد روان شناس یکارشناس -1

  رانیواحد ساوه، ساوه، ا یدانشگاه ازاد اسلام ،یدانشکده علوم انسان ،یآموزش تیریگروه مد اریستادا -2
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گردد می قلمداد کشورها  اغلب جامعه در هر و سیاسی  فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی توسعه و زیربنای اساس عنوان به و پرورش آموزش امروزه

 و پرورش آموزش از توجهی قابل بخش که آنجایی از(. 1044)سیف، دهد می اختصاص خود به دفاعی امور از را پس دولتی بودجه و بیشترین

 خواهند صورتی در برخوردارند. مدارسخاصی  جایگاه از و مهم، حساس اجتماعی نظام یک عنوان به گیرد، مدارسمی صورت در مدارس

 گروحمایت سالم سازمانی جو .باشند وپویایی سالم هایسازمان که دهند احسن انجام نحو به است هاآن دوش به که را مهمی وظیفه توانست

پیشرفت  (.2411، 1بینسکی و بنباو)کل، لوشود می آموزانباعث پیشرفت تحصیلی دانش ها و بالطبعآن بالای افراد و روحیه بیشتر اعتماد باعث

اردشده یا های فراگیر استاندشود که به وسیله آزمونشده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی اطلاق می تحصیلی به توانایی آموخته

رسیدن به اهداف دوره . پیشرفت تحصیلی یعنی این که فراگیران تا چه حد در (1132)نویدی،  شودگیری میهای معلم ساخته اندازهآزمون

ا را هبه طورکلی این اصطلاح به معنای مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد است، به طوری که بتوان آن(. 1133فر، )گلچیناند آموزشی موفق بوده

)سولیمن نجهد و  مطالعه قرار داد های فردی و عوامل مربوط به مدرسه و نظام آموزش و پرورش موردمقوله کلی عوامل مربوط به تفاوت در

های مهم در ارزیابی آموزش و آموزان، یکی از شاخصمسئله پیشرفت تحصیلی دانش(. 2412، 1؛ اکمن، کینی، شیرل و هنری2442، 2سهران

 صیلیپیشرفت تح به بیانی دیگر(. 1133فر، )گلچینهای این نظام، در واقع برای پوشاندن جامه عمل به این امر است پرورش است و تمام کوشش

ای هآموزان نیز معدل تحصیلی معرف تواناییشود. برای دانشهای ارزیابی عملکرد معلمان محسوب مییکی از مهمترین ملاك آموزان،دانش

بر شناخت های خود را از پژوهش پردازان تربیتی بسیاریها برای ورود به دنیای کار و اشتغال و مقاطع تحصیلی بالاتر است؛ بنابراین نظریهعلمی آن

 (. 1122پور و بهلولی، )درتاج، لک اندعوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی تمرکز کرده

طق ارتباط این دو باشد. از منآموزان نقش داشته باشد مسئولیت پذیری میتواند در پیشرفت تحصیلی دانشرسد مییکی از عواملی که به نظر می

مطرح ساخته است. مسئولیت پذیری به معنای پاسخگویی قانونی، مالی یا اخلاقی است و فرد مسئول، متغیر و این جمله فرضیه را به صورت پنهانی 

انسانی است که معتمد و قابل اطمینان است، مسئولیت پذیری یعنی آگاهی از این که خود فرد، سرنوشت، مشکلات زندگی، احساسات و در نتیجه 

های فردی و اجتماعی است. افراد پذیری یکی از عوامل در جهت تسریع در روند پیشرفتولیتمسئ(. 1125)غفوری، آورد هایش را پدید میرنج

کنند. یتر هستند و بدین ترتیب کنجر به پیشرفت را نصیب خود و جامعه مکنند برجستهپذیر به دلیل اعتباری که در جامعه کسب میمسئولیت

اعتماد ترند و  پذیر به علت پاسخگو بودن قابلگردد. همچنین، اشخاص مسئولیتتکالیف میتر مسئولیت پذیر بودن باعث انجام بهتر و صحیح

پذیری در مدرسه توسط عملکردها، رشد مسئولیتباشد. از جمله پیشرفت تحصیلی می(، 1124)پاشا، های پیشرفت جلب اعتماد یکی از زمینه

راین بسییاری گییرد؛ بنیابهای درسی، آموزشی و پرورشی شکل میطریق سیستم برنامهالعمیل معلمیان و بیه صیورت کلی از فرایندها، نحوه عکس

-مسئولیت اسسحاتیوان نتیجیه شکل نگرفتن های مدرسه نظیر شکست در تحصیل، گریز از مدرسه و نظایر آن را مییاز علیل شکست در برنامه

های دانیش طور خاص به حقوق و مسئولیتبه 2445سال  در 0ی یونسیکواساس سازمان جهان در مدرسه دانست. براین آموزاندانشپذیری 

کند که هدف از رفتن به مدرسه تنها یادگیری کتب درسیی نیسیت به این نکته اشاره می( 2445ونسکو )یآمیوزان در میدارس پرداختیه اسیت. 

ت که درایین راسیتا تمیامی امکانات و فرایندهای موجود در های اجتماعی اسهدف اصلی دستیابی به شهروندان مطلوب همراه با مهارته بلک

در زمینه رابطه مسئولیت(. 2443، 5)لوننبرگ و ارنشتاین آموز بپردازددانش( جسیمی، ذهنیی و اجتمیاعی) مدرسیه بایید بیه پیرورش تمیامی ابعیاد

ذیری صورت گرفته در داخل کشور نشان دادند که مسئولیت پ آموزان پژوهش خارجی یافت نشد ولی مطالعاتپذیری با پیشرفت تحصیلی دانش

، )موسوی، احمدی مصرمی، میرزایی ماصرمی و تقویباشد آموزان میی پیشرفت تحصیلی دانشکننده به صورت مثبت و معنادار پیش بینی

(. 1121باطبایی، کاکایی و محمدی آریا، ؛ طباطبایی، ط1122؛ خدیوی و الهی، 1122؛ رحمانی دریاسری، یاوری نیا و سپهریان آذر، 1123

وجود  آموزان رابطه مثبت و معنادارنشان داد که بین مسئولیت پذیری معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش(، 1123فر )رنجبر و بیانهمچنین پژوهش، 

 دارد.

                                                           
1 - Kell, Lubinski, & Benbow                                                                               

 
2 . Soliman Nejhad, & Saharan 

1 -  Eakman, Kinney, Schierl, & Henry 
0 . UNESCO 
5 . Lunenburg, & Ornstein 
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و  1ارآنب هوش هیجانی از نظرباشد. هیجانی میآموزان نقش داشته باشد، هوش متغیر دیگری که به نظر می رسد در پیشرفت تحصیلی دانش 

که بر توانایی فرد در مقابله با فشارها و تقاضاهای  است های هیجانی و اجتماعیمهارت و های غیر شناختیای از تواناییمجموعه (،1221) همکاران

-ای از تواناییمثبت نیست بلکه مجموعه یژگییک و. هوش هیجانی تنها دشوو در نهایت باعث موفقیت فرد در زندگی میگذاشته تأثیر  یمحیط

های استدلالی و هیجانی متمایز است و نسبت به هوش اجتماعی توجهی بیشتر به مسائل اساسی هیجانی و فرو نشاندن مشکلات شخصی و اجتماعی 

مندی داشتن رضایت بیشتر از زندگی، بهره لا درافراد دارای هوش هیجانی با. (2412 ،2بروکال-فرناندز و اکسترمرا آلوارز، -)سانچز افراد دارد

ین باز محیط خانوادگی و شریک شدن در احساسات اطرافیان نسبت به دیگران متفاوتند و معمولاً افرادی منظم، خونگرم، موفق، با انگیزه و خوش

آموزان مطالعات نشان دادند که پیشرفت تحصیلی دانشدر زمینه رابطه هوش هیجانی با  (.2410 ،4تیلمان و پتریدس ؛ کاستا،2442 ،1ینی)فهستند 

؛ 1123ور، ؛ قربانی پیله1122کند )عبودی اصل، بینی آموزان را پیشتواند پیشرفت تحصیلی دانشهوش هیجانی به صورت مثبت و معناداری می

؛ ایقبال، قورشی، 1122؛ طالع، 1120نی، درزی، رسولی خورشیدی، اسدی و برسلازاده؛ یحیی1125رمضانی خمسی، خادمی اشکذری و نقش، 

 (.2412، 1؛ احمد، اسیم و پلیتری2421، 2نیتو، اراویلگا، ری و اکسترمرا-؛ چمایزو2421، 5اشرف، رسول و اصغر

وی و از س برخوردار است یادیز تیمدارس، از اهم ژهیبه و ،یآموزش یها طیاست که در مح یاز جمله مباحث یلیتحص شرفتیپ از آنجا که

م ندهد روند ی خود را به درستی انجاآموزان وابسته است و چنانچه نظام آموزشی وظیفهدیگر کارآمدی نظام آموزشی به پیشرفت تحصیلی دانش

فراهم  با ،یلیتحص تشرفیپ تیبا درنظر گرفتن اهم نیو همچنپیشرفت تحصیلی با مانع مواجه خواهد شد. بنابراین با توجه به مطالب بیان شده 

توان یم یلیحصشرفت تیمرتبط با پ یرهایها و به طور مشخص با شناخت متغنهیدر همه زم شرفتیبه پ دنیرس یو امکانات لازم برا طیکردن مح

 تبطهای مرو مولفه هابرنامه، امکانات دیبالا با یلیتحص شرفتیبا پ یآموزانداشتن دانش یبرا. همچنین افتیدست  شرفتهیپ یابه جامعه ندهیدر آ

از سوی دیگر،  در این پژوهش از نمره یکساله دانش آموزان استفاده  باشد.میضرورت  نیهم رو در راستایپیشپژوهش هدف از را شناخت که 

و بدون  ترواند واقعیتاند و این ملاك میگردید که وجه تمایز مطالعات دیگر است که صرفا از ابزار برای سنجش پیشرفت تحصیلی استفاده کرده

آموزان دختر دانش یلیتحص شرفتیپ بینیدر پیش یجانیو هوش ه یریذپتیمسول سوگیری باشد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش

 بود.  دوم مقطع متوسطه

 ها. مواد و روش0

 پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی بود.

ر د آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ساوهدانشرو شامل تمامی گیری: جامعه آماری پژوهش پیشجامعه، نمونه و روش نمونه

ای وشهخ یریگبه روش نمونهگیری مورگان و نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده جدول نمونه 254بودند که تعداد  1122-1044سال 

کشی( انتخاب شدند. ابتدا یک مدرسه، سپس از هر پایه دو کلاس و جمعا هشت کلاس انتخاب شدند. )به صورت قرعه ایچندمرحله

 شد. آوری شدند. با این توضیح که لینک سوالات در گروه کلاسی قرار داده نلاین جمعها نیز به صورت آداده

سیوالی است که به وسیله شات و همکاران و براسیاس الگیوی  11این مقیاس یک آزمون  (:EIS)  3شات مقیاس هوش هیجانی

 و ارزییابی هیجیان را در مقییاس نوری از هیجیاهربهی ،نتنظییم هیجیای که سه مولفه ساخته شده است هیوش هیجیانی میایر و سیالوی

شده  بیانگرچیه از سیه مولفه ا. مقیاس هیوش هیجیانی کندگیری میاندازه)کاملاً مخالف تا کاملاً موافق (  ای لیکرتپینج درجیه

است. پایایی این مقیاس در  125تا  11تنها یک نمره کلی برای هوش هیجانی بدست می دهد که دامنه آن از اما  تشکیل شده است

                                                           
1.  Bar-on 

2 . Sánchez-Álvarez, Extremera, & Fernández-Berrocal  

1.  Feeney 
0 . Costa, Petrides & Tillmann 

5. Iqbal, Qureshi, Ashraf, Rasool, & Asghar 

1 . Chamizo-Nieto, Arrivillaga, Rey, & Extremera 
0. Ahmed, Asim, & Pellitteri 
.. Schutt Emotional Intellgence Scale (EIS) 
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 بدسیت آمده است 33/4و  31/4، 15/4 آن بیه ترتییب هایمولفهو برای  35/4میان جوانیان زنیدانی و بیرای هیوش هیجانی کلی 

 به دست آمد.  31/4ژوهش نیز آلفای کرونباخ کل در این پ(. 1132، میری و اکبری)

 ”شناختی کالیفرنیاپرسشنامه روان“مقیاس دیگر در  10اولین بار همراه با  آزموناین  (:RTI) 1پذیری گافسیاهه سنجش مسئولیت

هایی از قبیل سوالی به منظور سنجش ویژگی 02پذیری سنجش مسئولیت سیاهه(. 1224)مارنات،  ( مطرح گردید1230) توسط گاف

جدیت، قالیت اعتماد، رفتار مبتنی بر نظم و مقررات، منطق و احساس مسئولیت مورد  فه شناسی، احساس تعهد، سخت کوشی،وظی

 بیشود. ضرانمره گذاری می 4و خیر= 1بله=های این پرسشنامه بصورت پاسخ .(1110)مارنات، ترجمه نیکخو،  استفاده قرار گرفت

برابر  بی( به ترت1124)یو روشن یتیعنا ،یکرونباخ در پژوهش عسکر یو آلفا فیروش تنص قیاز طر یریپذتیبخش مسئول ییایپا

از  رانیآزمون در ا نیا ییایپا ،یگرید یبود. در بررس 55/4و  54/4( برابر با 1132)ی طاسیو ق یدیدر پژوهش حمو  31/4و  14/4با 

همزمان  ملاك( اعتبار 1132) پژوهش جعفری، آزاد نیا و سلطانی در (.1131 ر،یشام ی)سعادت بوده است 31/4 ییزماروش باز آ قیطر

آلفای کرونباخ کل در این پژوهش  .باشدمی 52/4( ضریب اعتبار این مقیاس 1112و در پژوهش رضایی) 21/4این پرسشنامه برابر با 

 به دست آمد. 30/4نیز 

دو ترم فرد سنجش شد.به این صورت که معدل دو  در پژوهش حاضر پیشرفت تحصیلی بر اساس معدل: (AA) 2پیشرفت تحصیلی

 به عنوان ملاك قرار گرفت. 1122-1044ترم با هم جمع و تقسیم بر دو گردید یعنی معدل کل 

های آمار روش، از SPSS-22  افزارپژوهش با استفاده از نرمهای ها و آزمون فرضیهها: برای تحلیل دادهروش تجزیه و تحلیل داده

انحراف  ن،یانگیم ،یشامل فراوان یفیآمار توص یهاها و روشها از شاخصداده فیتوص یبرا .ستنباطی استفاده شدتوصیفی و ا

ی تگهمبسضریب و  ونیشامل آزمون  رگرس یاز روش آمار استنباط های پژوهشآزمون فرضیهن جهت یاستفاده شد و همچن اریمع

 استفاده شد. پیرسون

 هایافته. 5

آموز سال و دانش 12ها یانگین سنی آنها دختر و منفر انجام شد. جنسیت تمامی آزمودنی 254در سطح آمار توصیفی تحلیل با 

؛ برای هوش هیجانی  303/4و  022/1پذیری به ترتیب مقطع متوسطه دوم بودند. همچنین میانگین و انحراف معیار برای مسئولیت

 به دست آمد. 324/4و  014/1؛ و برای پیشرفت تحصیلی  112/4و  113/1

 هوش هیجانی پذیری وها در هریک از متغیرهای پیشرفت تحصیلی، مسئولیت. ماتریس همبستگی پیرسون نمرات آزمودنی1جدول 

 هوش هیجان پذیریمسئولیت پیشرفت تحصیلی متغیرها

   1 پیشرفت تحصیلی

  1 02/4** یرپذیتیمسئول

 1 10/4** 23/4** هوش هیجانی

** P<4041, * P<4045 

تحصیلی رابطه  ( با پیشرفت23/4( و هوش هیجانی )**02/4پذیری )**مسئولیتدهد که نشان مییا همبستگی پیرسون  1جدول 

  تر است.البته سهم هوش هیجانی بیشتر و نقش آن قوی (.P<41/4دارد )ر مثبت و معنادا

                                                           
1. Gough Responsibility Test Inventory (RTI) 2. Academic Achievement (AA) 
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 پذیری و هوش هیجانیبینی پیشرفت تحصیلی بر اساس مسئولیت. نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش2جدول 
داریمعنی T ضریب بتای استاندارد شده ضریب انحراف معیار بتای استاندارد نشده مدل  

   

112/4 یریپذتیمسئول  402/4  502/4  512/2  441/4  

015/4 هوش هیجانی  412/4  031/4  112/11  441/4  

بینی از واریانس پیشرفت تحصیلی را پیش 03/4و  50/4ی و  هوش هیجانی به ترتیب ریپذتیمسئولدهد که نشان می 2جدول 

 باشد.. همچنین این رابطه در سطح بسیار مطلوبی میP)<441/4کرده و نقش رابطه مثبت و معنادای با پیشرفت تحصیلی دارند )

 گیری. بحث و نتیجه4

-پذیری با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. با این توضیح که با افزایش مسئولیتنتایج نشان داد که بین مسئولیت

تا نتایج در این راسیابد و برعکس. آموزان دختر مقطع متوسطه دوم افزایش میپذیری به همان میزان پیشرفت تحصیلی در دانش

(، 1123فر )(، رنجبر و بیان1123(، موسوی و همکاران )1122رحمانی دریاسری و همکاران )های رو با نتایج پژوهشپژوهش پیش

 همسو است. ( 1121(، طباطبایی و همکاران )1122خدیوی و الهی )

نتیجه رساندن اهداف  ریزی و تلاش برای بهپذیری با تعهد نسبت به انجام وظایف، برنامهتوان گفت که مسئولیتدر تبیین این نتایج می

ه از وظایف بسیار نجام تکالیف مدرستحصیلی و تکالیف درسی همراه است. از سوی دیگر با توجه به اینکه رسیدگی به تحصیلات و ا

ارهای کا و راههها، برنامهمشاوره پذیر برای موفقیت تحصیلی به دنبالآموزان متعهد و مسئولیتباشد، دانشی سنی میمهم در این رده

فتد، انگیزه اموثری هستند تا بتوانند به موفقیت و پیشرفت تحصیلی دست یابند، در این مسیر، زمانی که پیشرفت تحصیلی اتفاق می

ی موجب پیشرفت پذیرافتد. یعنی مسئولیتیابد و اصطلاحا یک چرخه مطلوب یا مثبت به راه میآموز برای ادامه مسیر افزایش میدانش

دد و البته این چرخه با گرپذیری و پیشرفت بیشتر میتحصیلی، پیشرفت موجب افزایش انگیزه، افزایش انگیزش موجب مسئولیت

 شود.     تر زندگی را نیز شامل میهای کلیتکرار تقویت شده و حتی پیشرفت در جنبه

یج نشان داد که بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با این توضیح که با افزایش همچنین نتا 

و با نتایج ریابد و برعکس. در این راستا نتایج پژوهش پیشآموزان افزایش میهوش هیجانی به همان میزان پیشرفت تحصیلی در دانش

(، 1120درزی و همکاران )زاده(، یحیی1125(، رمضانی خمسی و همکاران )1123ور )(، قربانی پیله1122عبودی اصل )های پژوهش

 همسو است.( 2412(،  احمد و همکاران )2421نیتو و همکاران )-(، چمایزو2421(، ایقبال و همکاران )1122طالع )

ایی اند، استعدادهای ذهنی افراد را در مقوله هها، صرفاً تلاش داشتهروان شناسان تا مدت توان بیان کرد کهها میتبیین این یافته در

مانند درك، یادگیری، یادآوری، تفکر منطقی و حل مسأله بررسی و سنجش نمایند. به بیانی دیگر تشخیص حدود توانایی و یا ناتوانی 

اعی و های اجتمهای شناختی را با تواناییمعلوم شده است که باید این تواناییهای شناختی مد نظر بوده است درحالی که امروز 

( به تنهایی و جدای از IQعاطفی، ترکیب و در قالب سیستم شخصیت معرفی کرد. نکته حائز اهمیت آن است که نگاه به هوش بهر )

گاه نتوانسته است موفقیت افراد را در ابعاد مختلف زندگی و به صورت ویژه در اینجا ی عواطف و هیجانات در انسان، هیچگستره

( اختصاص یافته است پس نقش IQهوش بهر ) درصد به 24تحصیلی رقم بزند. در تعیین سهم عوامل مربوط به موفقیت تحصیلی تنها 

ند دانشجویانی که از هوش عملکردی بالایی برخوردارعوامل انگیزشی و هیجانی در پیشرفت تحصیلی در این گروه از دانش آموزان و 

وجود بین های مبسیار مهم خواهد بود. پژوهش های انجام شده در مورد رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی، به همبستگی

برای مثال افرادی که از شناسایی (. 2421نیتو و همکاران، -؛ چمایزو1123ور، ؛ قربانی پیله1122)عبودی اصل، دارد آن ها اشاره 
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های تحصیلی استرس های گوناگون و فشارهای روانی بر خود و نحوه کنار آمدن با آن ناتوان هستند ممکن است در طی دوره

اعی اجتم -مشکلات هیجانی را تجربه کنند و همین امر، سازمان دهی آنان را برای کارکرد مناسب بر هم ریزد. مهارت های عاطفی 

هایی که برای موفقیت تحصیلی مورد نیاز می باشند، در هم تنیده شده اند و لازم و ملزوم یکدیگرند. با توجه به تعریف و توانایی

ها که بر توانایی فرد در مقابله با فشار است های هیجانی و اجتماعیمهارت و های غیر شناختیای از تواناییمجموعههوش هیجانی که 

ی رهآموزان دارای هوش هیجانی بالا با ادادانش .دشوو در نهایت باعث موفقیت فرد در زندگی میگذاشته تأثیر  یاضاهای محیطو تق

جانی توانند از لحاظ هیتر هیجانات و اتفاقات پیرامون، و همچنین عدم آشفتگی در بستر اتفاقات و تحولات، بهتر میمطلوب

دهی(، شناختی )توجه و تمرکز( و زمانی )ساعات صرف شده برای مطالعه و انجام تکالیف درسی( خود را )خودکنترلی و سازمان

هتر و تواند به اهداف تحصیلی خود و یادگیری بآموز میپیش ببرند بنابراین و در نهایت در بستر چنین شرایط دقیق و آرام، دانش

حصیلی بیان شد، پذیر و پیشرفت تطور که در مورد رابطه مسئولیتیابد. همچنین همان موثرتر نائل آید و به پیشرفت تحصیلی دست

یشتر های تحصیلی بهداف بعدی و پیشرفتیابی به اآموز را برای دستها محیطی دانشی مثبت موفقیت، مشوقعلاوه بر چرخه

 نماید. تحریک و تقویت می

اشد، بآموزان مقطع متوسطه دوم و جنسیت دختر شهرستان ساوه میرو شامل صرفا دانشهای پژوهش پیشهمچنین از جمله محدودیت

ردد که این گباشد. در این راستا پیشنهاد میبنابراین قابل تعمیم به جامعه پسران و مقاطع تحصیلی دیگر و همچنین دیگر مناطق نمی

ای توان روی عوامل واسطهویی و همچنین پسرها اجرا گردد. همچنین میهای، ابتدایی، متوسطه اول و دانشجپژوهش روی نمونه

وش هیجانی و پیشرفت تحصیلی نیز مطالعاتی صورت گیرد. همچنین با توجه به اهمیت رسیدگی پذیری، همنطقی مرتبط با مسئولیت

ت یآموزان منجر به ارتقاء نظام آموزشی کشور و در نهاآموزان، چرا که پیشرفت تحصیلی دانشبه پیشرفت تحصیلی جامعه دانش

پذیری و  گردد که جهت افزایش مسئولیتگردد. بنابراین، از لحاظ کابردی پیشنهاد میهای اقتصادی و فرهنگی جامعه میپیشرفت

-پذیری و هوش هیجانی برنامههای افزایش مسئولیتهای آموزش روشآموزان دختر مقطع متوسطه دوم کلاسهوش هیجانی دانش

های پذیری و مهارتهای آموزش معلمان و والدین، دوره افزایش مسئولیتجلسه همچنین جهت برگزاریریزی و اجرا گردد و 

-ئولیتهای مختلف افزایش مسهای آموزشی قرار بگیرد تا بدین ترتیب معلمان و والدین با شیوههیجانی و اجتماعی در اولویت دوره

 ها آشنا شوند. موزان در راستای پیشرفت تحصیلی آنآپذیری و هوش هیجانی دانش

 .ملاحظات اخلاقی1

 پیروی از اصول اخلاقی پژوهش:

کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. اصول اخلاقی تماماً در این مقاله رعایت شده است؛ شرکت

 ها محرمانه نگه داشته شد. کنندگان در جریان روند پژوهش بودند و اطلاعات آنهمچنین همه شرکت

 حامی مالی:

 های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.های تأمین مالی در بخشاین تحقیق هیچگونه کمک مالی از سازمان

 مشارکت نویسندگان:

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشتهتمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخشهای 

 تعارض منافع:

 مقاله تعارض منافع ندارد. نیا سندهیبنابراظهار نو
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 منابع

ویان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد (. رابطه سبک های هویت و رشد اخلاقی با مسئولیت پذیری در دانشج1124پاشا، غلامرضا. )

 اسلامی واحد اراك.

پذیری در دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر اهواز به تفکیک (. مقایسه کمال گرایی، تعلل و مسئولیت1132)عصومه. قیطاسی، م ، فریده؛حمیدی

 .133-152(، 13)2تربیتی زنان و خانواده ،  جنس، فصلنامه فرهنگی

هفتم(  هیدختر مقطع اول متوسطه)پادانش آموزان  یلیتحص شرفتیو پ یریپذ تیمسؤول نیرابطه ب ی(. بررس1122. )اسداله؛ الهی، ایران خدیوی،

 .24-11(0 22)2شهرستان مهاباد. زن و مطالعات خانواده0 

ان مقطع آموزتحصیلی دانش استان لرستان بر پیشرفتمدارس هوشمند  بررسی میزان تأثیر(. 1122پور، الهام؛ بهلولی، علی. )درتاج، فریبرز؛ لک

 . 101-111(، 2)3، متوسطه، مجله فناوری آموزش

 تیو مسئول دیام ،یبراساس هوش معنو یلیتحص شرفتیپ ینیب شی(. پ1122) .روزهیف، آذر انیسپهر، سونیا؛ این یاوری ی، مدینه؛اسریدر یرحمان

 .122-131(، 52)12 ،یتیترب یسوم متوسطه، فصلنامه روانشناس هیدر دانش آموزان دختر پا یریپذ

 https://dx.doi.org/14022450/jep.242401202302511  

تان اهواز. وانی در مربیان تربیتی زن شهرس(. رابطه بین مسئولیت پذیری و خشنودی شغلی با انگیزه پیشرفت و سلامت ر1113)روین. رضایی، پ

 .دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد

(. رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه ای تعلل ورزی، 1122زهرا. )، نقش؛ ملوك، خادمی اشکذری؛ زهرا، رمضانی خمسی

 .132-121(، 1)11، اندیشه های نوین تربیتی .خودتنظیمی و خودکارآمدی

https://dx.doi.org/14022451/jontoe.241101123401222  

 یلیتحص شرفتیپ زشیو انگ یمعلمان با اهمالکار یریپذ تیو مسئول یتیشخص یها یژگیو نیرابطه ب(. 1123فر، فاطمه. )رنجبر، اشرف؛ بیان

 .15-1(، 11)2، و آموزش و پرورش یتیعلوم ترب ،یدر روانشناس نینو یها شرفتیپ هینشر. دانش آموزان

های هویت با سلامت عمومی و مسئولیت پذیری در دانشجویان دانشگاه های تهران، (. بررسی ارتباط بین سبک1131) .بوطالبسعادتی شامیر، ا

 .معلم تهران پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت

، تهران: انتشارات دوران، ویرایست هفتم، چاپ بیست و  ، روانشناسی یادگیری و آموزشینوین روانشناسی پرورشی(. 1044سیف، علی اکبر. )

 ششم.

د، دانشگاه ارش. پایان نامه کارشناسی آموزان دوره متوسطهدر دانش یلیتحص شرفتیبا پ یجانیو هوش ه تیرابطه خلاق(. 1122طالع، اسماعیل. )

 ازاد واحد مرودشت،  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

پذیری با های هویت و مسئولیترابطه سبک (.1121) علیرضا. ،محمدی آریا ؛یزدان ،کاکایی ؛الدینسیدشهاب ،طباطبایی؛ نفیسه ،طباطبایی

 .02-21( :00) 12، ساله شهر تهران. رفاه اجتماعی 13تا  15پیشرفت تحصیلی نوجوانان 

 یتیم تربعلو یدانش و فناور یکنفرانس سراسر نیششمآموزان. دانش  یلیتحص شرفتیبر پ یجانیرابطه هوش ه(. 1122. )اصل، آرزو عبودی

  .ران،تهرانیا یو روانشناس یمطالعات اجتماع

 پذیری، ریسک پذیری و هیجان خواهی با تیپ (. رابطه مسئولیت1124.)دیجهروشن، خعسگری، مانا؛  الدین؛یر صلاحعنایتی، م رویز؛عسکری، پ

D20-11(، 24)5ندیشه و رفتار، ، ا. 

https://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.39468.2573
https://dx.doi.org/10.22051/jontoe.2017.13980.1669
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ر روان مجله دانش و پژوهش د ،یریپذ تیو مسئول یخواه جانیبا ه یروان شناخت یو سرسخت شرفتیپ زهی(. رابطه انگ1125محمدرضا .) ،یغفور

 .125(،ص 15)12،یشناس

 هیپسر پا آموزاندانش یو شادکام یجانیهوش ه ،یلیبر اساس خودپنداره تحص یلیتحص شرفتیپ ینیبشیپ(. 1123قربانی پیله ور، علی رضا. )

 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان همدان، مرکز پیام نور کبودرآهنگ.نیشهرستان فامن ییششم دوره ابتدا

فصلنامه  شغلی. یهاارائه دهنده آموزش یهابر رضایت دانشجویان از سازمانشناسایی عوامل مؤثر (. 1133. )ریو بختائی، ام یفر، شاد نیگلچ

 . 02-21(، 5)2آموزش عالی بهار، 

 .(. راهنمای سنجش روانی؛ ترجمه شریفی، ح. پ. تهران:رشد1110)راث. .گریمارنات، گ

ررسی رابطه ی امید و مسئولیت پذیری با (. ب1123. )تقوی، سیده رقیهه؛ میرزایی ماصرمی، فاطم؛ احمدی مصرمی، پریسا؛ موسوی، سیده زهرا

  .چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران،تهران. پیشرفت تحصیلی

بیرستانی استان خراسان جنوبی. رابطه بین هوش هیجانی و اضطراب آموزشگاهی در دانش آموزان د(. 1132)محمد.  ،اکبری؛ محمدرضا ،میری

 .15-2( :1) 10 ،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ینی ببررسی سهم مشترك و اختصاصی متغیرهای عملکرد تحصیلی قبلی، خودپنداره تحصیلی و هوش عمومی در پیش(. 1132) نویدی، احد.

 . 114-21(، 2)12آموزان. فصلنامه تعلیم و تربیت، پیشرفت تحصیلی دانش

دانش  یلیتحص شرفتیو پ یجانیرابطه هوش ه(. 1120ین. )نسر ،یبرسلان ؛زهره ،یاسد ؛فاطمه ،یدیخورش یرسولی؛ مهد ،یزاده درز ییحی

  ی.و علوم انسان تیریمد یالملل نیکنفرانس ب. آموزان
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