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چکیده
هدف پژوهش ،تبیین رابطه هویت اجتماعی و خودکارآمدی شغلی با نقش میانجی هوش
عاطفی بود .تحقیق ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازنظر روش ،توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه
آماری پژوهش شامل  042نفر مربی پیشدبستانی شهر بجنورد بود که طبق جدول کرجسی-
مورگان  841نفر به روش نمونهبرداری تصادفی طبقهای بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار
گردآوری دادهها پرسشنامه هویت اجتماعی صفاری نیا و روشن ( ،)8932پرسشنامه هوش عاطفی
شرینگ ( )833۱و پرسشنامه خودکارآمدی شغلی ریگز و نایت ( )8334بود .جهت تجزیهوتحلیل
دادهها از نرمافزارهای  SPSS 21و  PLSاستفاده شد .نتایج نشان داد بین هویت اجتماعی و
خودکارآمدی شغلی رابطه مثبت و معناداری برقرار است (ضریب مسیر  .)2/983همچنین بین
مؤلفههای هوش عاطفی و خودکارآمدی شغلی نیز رابطه مثبت و معناداری بهاستثناء مؤلفه
هوشیاری اجتماعی به دست آمد (ضریب مسیر  .)2/929بین هویت اجتماعی و هوش عاطفی رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد (ضریب مسیر  .)2/341با توجه به روابط مثبت و معنادار بین متغیرها،
نقش میانجی هوش عاطفی تأیید گردید.

کلید واژگان :هویت اجتماعی ،خودکارآمدی شغلی ،هوش عاطفی.
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 .1مقدمه
بندورا )0997( 0معتقد است که مبادالت فرد با محیط تحت تأثیر قضاوتهاای فارد
درباره تواناییهای خویش است ،بدین معنا که افراد باور داشاته باشاند کاه در شارایط
دارد (مستقیمی ،سمیعی و سوختهسرائی .)0991 ،باورهای خودکارآمدی کاه باهعناوان
هسته مرکزی نظریه شناختی  -اجتماعی در نظر گرفتهشده است ،بار عملرارد انساانی
تأثیر دارد و نقش کلیدی و مهمی در توسعه حرفهای افاراد باازی مایکناد (خباازی و
مومنیمهموئی .)0997 ،یری از زمینههای کاربرد باور خودکارآمدی در فضای مادیریت
سازمان و مشاغل میباشد .باهزعا باوزمن 9و همرااران ( )0000منظاور از باورهاای
خودکارآمدی شغلی ارزیابی شناختی افراد درزمینۀ توانایی خود برای انجام ترالیف یک
شغل میباشد .لوبرز 0و همراران ( )0000به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی شاغلی
بهعنوان یک عامل پیشبینی کننده میتواند پیامدهای شغلی را پیشگویی کند .چارین و
جاکوب )0009( 5به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی عملررد مربوط به کار را ازنظر
انگیزههای مختلف کارکنان و فعالیتهای سازمانی تحت تأثیر قرار میدهد .نوویری 6و
همراران ( )0009نیز به این نتیجه دست یافتند کارکناانی کاه از میازان خودکارآمادی
باالیی برخوردار هستند کمتر مستعد ابتال به استرس کاری خواهند بود.
خودکارآمدی از طرق گوناگون ،مانند افزایش انگیزش ،تمرکز بر وظیفه ،تالش برای
کاهش نگرانی و تفرر منفی محرومبه شرست ،به عملررد شغلی کمک میکند (اثرزاده
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خاص ،می توانند وظایف را انجام دهند .این مفهوم تحت عناوان «خودکارآمادی »0ناام
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و همراران .)0990 ،نظر به فواید مذکور ،شناساایی عوامال ماثثر بار خودکارآمادی از
اهمیت و لزوم فراوانی برخوردار است.
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پژوهشهای مختلف نشان میدهد که یری از مثلفههای تأثیرگذار بر خودکارآمادی
افراد« ،هویت اجتماعی »0اسات (Broermann, 2020; Goodson, 2018; Guan & So,

 2016; Jodrell, 2010).هویت ،شرط الزم زندگی اجتماعی است و ارتباط معناادار و
مستمر افراد با یردیگر و با جامعه بدون آن امرانپذیر نیست .چگونگی احساس تعلق
و شیوههای پیوند به یک گروه اجتمااعی ،نهادهاای دولتای و غیردولتای ،سانتهاا و
باورهای فرهنگی و  ...همگی عواملی هستند که بهنوعی در تبیین و انعرااس هویات
اجتماعی مثثر و سهی هستند .به دلیل ظرفیتهای هویت اجتماعی در حاوزه هویات
فردی ،هویت فرهنگی و تاریخی و رویاروییهای شیوههای زندگی ،خودآگاهی درباره
هویت اجتماعی اهمیت خاصی مییابد (آلمال .)0990،ترنر )0999( 0هویات اجتمااعی
را فرایندی پویا میداند که طی آن فرد بهطور مرتا

عضاویت درونگروهای خاود را

مورد ارزیابی قرارمیدهد .هویت اجتماعی نگاهی جامع به گروه و ساختارهای موجاود
دارد که ه بر رفتارها و ه برای شناسایی گروهها تأثیر میگذارد که این امر درنهایات
بر افراد تأثیر میگذارد .هاروود )0000( 9هویت اجتماعی را بهعنوان احساس تعلق فرد
به یک گروه و احساسات مثبت یا منفی مرتبط با آن عضویت تعریف میکند .این نظریه
بیان میکند که مردم تمایل به هویت بخشی یا توصایف خاود درزمیناههاای اجتمااعی
رادارند و خود و دیگران را در طبقات اجتماعی مختلفی طبقهبندی میکنند ( Brammer,

 .)Millington & Rayton, 2007پژوهشها نشان میدهد که هویت اجتماعی بار رفتاار
آتی (ساعتچیان و همراران ،)0991 ،درک مسئولی ت اجتماعی و نگرش شغلی (علیفری
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و همراران )0996 ،و تعهد شغلی (نادی )0995 ،تأثیر دارد.
مروری بر ادبیات تحقیق نشان میدهد که هوش عاطفی( 0هیجانی) نیز رابطه مثبات
و معناداری با خودکارآمدی دارد (حسینناژاد و میرانای0996 ،؛ ناوری ثمارین0995 ،؛
 .)0917هوش عاطفی یک دسته از تواناییها و مهاارتهاای غیار شاناختی اسات کاه
توانایی موفقیت فرد را در مقابلاه باا فشاارها و اقتضااهای محیطای افازایش مایدهاد
(اکبرزاده و نقیزاده .)0999 ،امروزه هر مدیری که سعی در تحقق اهداف سازمانی خود
دارد باید به هوش عاطفی (هیجانی) افراد بهمثابه سرمایهای بااارزش بنگارد و فرصات
پرورش آن را برای منابع انسانی خود فراه کند (لبااف ،اناااری و مساعودی.)0990،
سارنی )0007( 0اظهار می دارد که هوش عاطفی کارکناان مایتواناد میازان عملرارد و
تولیاد باروز یاک احسااس و

بهره وری را پیش بینی کند؛ چراکه هوش عاطفی ،موج

تقویت روح همراری گروهی میشود و با درک و فه عواطف خود و دیگران ،موج
کس

بینش نسبت به انگیزههای افراد در محیط کار مایشاود (.)Salovey et al, 2002

روجرز 9و همراران ( )0006نشان دادند که افراد بهارهمناد از ساالمتی خاوب و دارای
تعامالت اجتماعی باال از هوش عاطفی برخوردار هستند.
تحقیقات نشان داده که هوش عاطفی از هویت اجتماعی تأثیر میپذیرد (رحیمینژاد
و انجدانی0995 ،؛ قربانی و همراران)0990 ،؛ همچنین ازآنجاییکاه بناا بار یافتاههاای
تحقیقات پیشین ،هوش عاطفی بر باور خودکارآمدی تأثیر دارد ،متغیار هاوش عااطفی
بهعنوان میانجی در تحقیق حاضر موردبررسی قرار میگیرد.
مطالعات چند دهۀ گذشته ،اهمیت سالهای اول زندگی را در رشد و تحول انساان
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تمنائیفار و لیا 0990 ،؛ بیاکزاد و همرااران0990 ،؛ صابحیقراملرای و همرااران،
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را به اثبات رسانیدهاند .بدون تردید برای آموزش هدفمند کودکان پیشدبستانی ،وجاود
مربیان آگاه و متعهد ،ضرورتی اجتنابناپذیر است .مربیان پیشدبستانی نقش مهمای در
ایجاد کیفیت آموزش و درنتیجه شروفا نمودن استعدادهای کودکان که شهروندان آینده
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 19میباشند ،دارند .مربیان دوره پیشدبستانی بهواسطه ماهیت شاغلی خاود ،باا مشارالت
عدیده ای مواجه هستند ،مشرالتی مانناد پرحجمای کاار ،حقاوق و مزایاای ناکاافی و
انتظارات اجتماعی باال .این مشرالت همگای بار ساالمت آنهاا تأثیرگاذار باوده و باا
استمرار این مشرالت آسی پذیری آنها را بااالبرده و نهایتاا ممران اسات منجار باه
فرسودگی شغلی آنان شود که میتواند پیامدهای منفی زیادی داشته باشد و باه کااهش
کیفیت آموزش منجر شود .پیشدبستان دورهای است که تجربیات مه کودک در ایان
دوره اکتساب و مشاهده میشوند فلذا تجربیاات ایان دوره اهمیات بسازایی در رشاد
کودک دارند ( .)Secer et al, 2009این موارد نشان از اهمیت نقش و ویژگیهای مربیان
پیشدبستانی در کیفیت این دورهها دارد .مربیان پیشدبستانی باید مهارت الزم را در باه
وجود آوردن شرایطی که کودکان تواناییهای روانی -حرکتی ،اجتماعی خاود را نشاان
دهند ،دارا باشد .چنین مربیانی باید ویژگیهایی مثل سالمت بادنی ،روانای ،عااطفی و
مهارتهایی مانند مهارت مدیریتی ،مهارت باین فاردی ،قادرت تادبیر ،متعاادل باود و
نگرش مثبت هستند (زارعی ،ناراصافهانی ،میرشااه جعفاری .)0995 ،خودکارآمادی،
هویت اجتماعی و هوش عاطفی نیز از دیگر از مهارتهای موردنیاز کارکنان باه شامار
میرود .بر این اساس تحقیق حاضر در بین مربیان پیشدبساتانی انجاام شاد و پرساش
اصلی تحقیق عبارت است از اینره آیا هویت اجتماعی و خودکارآمدی شغلی باا نقاش
میانجی هوش عاطفی در مربیان پیشدبستانی رابطه دارد؟

 .2مبانی نظری
الف) هویت اجتماعی :نظر آنتونی گیدنز هویت عبارت است از "خود" آن طوری
که شخص از خودش تعریف میکند .انسان از طریق کنش متقابل با دیگران اسات کاه
هویتش را ایجاد میکند و در جریان زندگی پیوسته آن را تغییار مایدهاد ،هویات امار

پایداری نیست ،بلره یک پدیدهی پویا و سیال است (گیدنز.)0997 ،
هویت ،مفهومی تاریخی است که در طول زندگی بشر معنای آن تغییر کارده اسات.
هویت ،شرط الزم زندگی اجتماعی است و ارتباط معنادار و مستمر افراد با یرادیگر و
هویتی ،هویتیابی مستمر ،بازتعریف و بازسازی هویت جامعه توسط افراد همان جامعه
است (آلمال .)0990 ،به نظر تاجفل و ترنر ( )0916هویت اجتماعی عبارت اسات از
درک فرد مبنی بر اینره متعلق به گروههای اجتمااعی معاین مایباشاد و ایان تعلاق
بااهمیت دادن احساس و ارزش به عضویت گروهی خاود هماراه اسات (باه نقال از
عالمی.)0910 ،
به نظر جنرینز ( )0990در اثری تحت عنوان «هویت اجتماعی» ،هویت اجتمااعی
بسیار مه است و بدون داشتن هویت اجتماعی هیچ اجتماعی معنی ندارد ،در ضمن
اینکه برای ترسی هویت ،چارچوبهایی الزم است تاا بتاوانی باا دیگاران ارتبااط
معناداری برقرار کنی  .هویت یک استعداد و ظرفیت انسانی است که ریشاه در زباان
دارد .این امر مستلزم دانستن این است که آنها بدانند که ما که هستی  ،ما بفهمی که

آنها تاور میکنند که ما که هستی و غیره .بهعبارتدیگر هویات یاک طبقاهبنادی

چندبعدی یا نقشهبرداری از جهان انسانی و جایگاه افراد و اعضاا اجتماعاات در آن
است (.)Jenkins, 1391

ب) خودکارآمدی شغلیی :خودکارآمادی میازان بااور فارد باه قابلیات خاود در
سازماندهی و اداره منابع موردنیاز ،عمل برای ،تولید دساتاوردهای تعیاینشاده اطاالق
میشود ( .)Bandura, 1997این باورها بر آرزوها و میزان تعهد به آنها ،کیفیات تفرار
تحلیلی و استراتژیری ،سطح انگیزش و پشترار در رویارویی با سختیها و عق نشینی،
گریز از مایبت ،اسناد علی برای موفقیت یاا شرسات و آسای پاذیری از اساترس و
افسردگی تأثیرگذار اسات ( .)Bandura et al, 2001برگرفتاه از مفهاوم خودکارآمادی،
خود کارآمدی شغلی بهعنوان قضاوت فرد در ماورد تواناایی خاود بارای انجاام اصال
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با جامعه بدون آن امرانپذیر نیست .راهحل نهایی غلبه بر چالشهای ناشی از تغییارات
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ترالیف در چارچوب شغلی و حرفهای معین تعریفشده است .خود کارآمدی شغلی از
انگیزش و رفتار تأثیر گرفته و بهطور متقابل بر آن تأثیر مایگاذارد و ساطوح بااالی آن
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موج

افزایش مشارکت و فرد در ترالیف و رفتارهای شغلی مایگاردد ( Bandura et

.)al, 2001

ج) هوش عاطفی :به زع فورگاس )0000( 0گرچه ما مایدانای کاه احساساات و
خلقوخوی ما میتوانند تأثیر اساسی بر حیات ذهنی و اعمال و رفتار ما داشته باشند اما
تا این اواخر ما آگاهی کاملی نسبت به چگونگی و چرایی این تاأثیرات نداشاتی  .یاک
مثلفه مه اما فراموششده هوش عاطفی ،آگااهی از ایان موضاوس اسات کاه چگوناه
حاالت عاطفی بر افرار و رفتارهای ما تأثیر میگذارناد .هاوش عااطفی یاک دساته از
تواناییها و مهارتهای غیر شناختی است کاه تواناایی موفقیات فارد را در مقابلاه باا
فشارها و اقتضاهای محیطی افزایش میدهد (اکبرزاده و نقایزاده .)0999 ،وانا

و الو

( )0000اظهار میدارند که هوش عاطفی تواناایی درک احساساات خاود و دیگاران و
کنترل یا بهرهبرداری از این احساسات در شرایط مختلاف مایباشاد ( Wong & Law,

 .)2002مایر و همراران )0000( 0معتقدند شواهد علمی موجود نشان میدهند که هوش
عاطفی برای داشتن یک زندگی موفقیتآمیز و ایدهآل بسیار مه است.
برخی تحقیقات انجامشده در حوزه موضوس حاضر عبارتاند از:
حسیننژاد و میرانای ( )0996در پاژوهش خاود نشاان داد کاه هاوش هیجاانی باا
خودکارآمدی و مثلفه کمالگرایی ورزشی در ارتباطاند .همچنین هوش هیجانی مربیاان
پیش بین مناسبی برای خودکارآمدی و کمالگرایای مربیاان محساوب مایشاود .نتاای
پااژوهش نااوری ثماارین ( )0995نشااان داد بااین هااوش هیجااانی و چهااار مثلفااه آن
(خودآگاهی ،خودکنترلی ،مهارتهای اجتماعی و خود انگیزی) ،با خودکارآمدی رابطاه

. Forgas
. Meyer

1
2

مثبت و معناداری وجود دارد.
رحیمینژاد و انجدانی ( )0995در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که منزلتهای
هویت بین شخای نسبت به هویت عقیدتی توانایی پیشبینی بیشتری از زیرمقیاسهای
هوش هیجانی ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی با سازگاری رابطاه معنااداری وجاود
دارد .نتای پژوهش قربانی و همراران ( )0990بیان میکند که ابعاد هویت ،نقش مهمی
را در هوش هیجانی فرد بهمنزله یری از الزامات زندگی روزمره بر عهده دارد.
بیکزاد و همراران ( )0990به این نتیجه رسید که بین هاوش هیجاانی مادیران باا
خودکارآمدی و سالمت روانی آنان رابطه معنیداری وجود دارد .سلیمانی و علی بیگی
( )0911به این نتیجه رسیدند کاه باین هاوش هیجاانی مادیران و خودکارآمادی آناان
رابطهی معنیدار وجود دارد .صبحیقراملری و همراران ( )0917نشان دادند که هاوش
هیجانی با خودکارآمدی و سالمت روان در هر دو گروه از دانشآموزان رابطه معناداری
دارد.
پژوهش ون 0و همراران ( )0000راتی و راساتوگی )0001( 0نشاان داد کاه هاوش
هیجانی ،رابطه مثبتی با خودکارآمدی شغلی دارد و از پیشبینهاای مها آن باه شامار
میرود .همچنین افراد دارای هوش هیجانی باال در مقایسه با افراد دارای هوش هیجانی
پایین ،کارمندان کارآمدتری هستند .مورا و الیور )0001( 9نشان دادند که هوش هیجانی
رابطه مثبتی با خودکارآمدی دارد و هر دو متغیر قابلیت پیشبینی یرادیگر رادارناد .بار
اساس این یافته افراد دارای هوش هیجانی باال در مقایسه با افراد دارای هوش هیجاانی
پایین در همهی موقعیتها عملررد بهتری دارند.

1

.Wen
. Rathi & Rastogi
3
. Moura & Olivier
2
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هوش هیجانی را داشتند .یافتههای تمنائیفر و لی

( )0990در تحقیقی نشان دادند بین
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 .3روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطالعات توصایفی از
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 19نوس همبستگی است .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مربیان پیشدبستانی شهر بجناورد

به تعداد  000نفر میباشد .با توجه به جدول کرجسی– مورگان ( )0970تعداد  001نفر
بهعنوان نمونه انتخاب شدند .بهمنظور نمونهگیری از روش نمونهگیری تاادفی طبقهای
استفاده گردید .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بود:
 -1پرسشنامه هویت اجتماعی شامل  00ساثال کاه توساط صافارینیاا و روشان
( )0990بر مینای طیف لیررت طراحی گردید .در تحقیق صفارینیا و روشان (،)0990
همسانی درونی گویههای پرسشنامه برابر  0/707به دست آمد که بیانگر پایایی مطلاوب
این پرسشنامه است .حداقل نمرات صفر و حداکثر  000میباشد.
-2پرسشنامه هوش عاطفی (شرینگ  )1۹۹۱شامل  99سثال میباشاد و پان بعاد
خودآگاهی ،خودکنترلی ،خود انگیزی ،مهارتهای اجتمااعی و هوشایاری اجتمااعی را
موردسنجش قرار میدهد .دامنه نمرات این پرسشنامه بین  99الی  065میباشد .عیادی
و همراران ( )0990پایایی این ابزار را از طریق آلفای کرونباخ  0/10محاسبه نمودند.
-3پرسشنامه خودکارآمدی شلیی ( )JSEQریگز و نایت ( :)1۹۹1مشتمل بر 90
سااثال م ایباشااد ،چهااار بعااد از خودکارآماادی شااغلی کااه عبااارتانااد از :باورهااای
خودکارآمدی فردی ،انتظار پیامدهای فردی ،باورهای کارآمدی جمعی ،انتظار پیامدهای
جمعی را میسنجد .پایایی این مقیاس در مطالعات ریگاز ( ،)0990باین  0/15تاا 0/11
گزارششده است .پایایی به روش آلفای کرونباخ برای باورهاای خودکارآمادی فاردی
 ،0/16انتظار پیامدهای فردی  ،0/11باورهای کارآمدی جمعی  ،0/11انتظاار پیامادهای
جمعی  0/15می باشد؛ و همبستگی درونی باین خارده مقیااسهاا باین  0/06تاا 0/56
گزارششده و مقیاس کارآمدی فردی مستقلترین مقیاس یافت شد.
در پژوهش حاضر روایی صوری و محتوایی ابزارها توساط  00تان از متخاااان

دانشگاهی تأیید گردید .پایایی با استفاده از آلفاای کرونبااخ باه ترتیا
 0/10محاسبه شد .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از ضری

 0/79 ،0/19و

همبستگی پیرسون و معادالت

ساختاری به کمک نرمافزارهای  SPSS 21و  PLSاستفاده شد.

11

قبل از تعیین نوس آزمون مورداستفاده بهخاوص در آزمونهای مقایسهای الزم است
از نرمال بودن متغیرها مطمئن شوی  .درصورتیکاه متغیرهاا نرماال باشاند ،اساتفاده از
آزمونهای پارامتری استفاده خواهد شد.
جدول  )1بررسی توزیع نرمال متلیرها با آزمون کیوموگروف -اسمیرنوف
پارامترهای نرمال b

متغیرهای تحقیق

آماره Z

سطح

انحراف معیار

کالموگروف

استاندارد

اسمیرونف

هویت اجتماعی

92/99

9/929

9/291

2/999

هوش عاطفی

92/99

9/92

2/129

2/999

خودکارآمدی

91/91

9/11

2/999

2/999

میانگین

معناداری

به کمک آزمون کولوموگروف -اسمیرنوف (جدول  )0مقدار سطح معنااداری بارای
متغیرهای مستقل و وابسته یعنی هویت اجتماعی و هوش عاطفی با خودکارآمدی شغلی
باالتر از  0/05به دست آمد با توجه به بزرگتر بودن  p-valueفرض ( H1متغیر تحت
بررسی دارای توزیع نرمال نیست) رد شاده و فارض( H0متغیار تحات بررسای دارای
توزیع نرمال است) پذیرفته میشود بادینجهات توزیاع دادههاای مورداساتفاده نرماال
میباشند.
برای بررسی نقش هویت اجتماعی و هوش عاطفی بر روی خودکارآمادی شاغلی از مادل
معادالت ساختاری استفاده گردید .در اینجا هدف ،تشخیص این موضوس است که آیاا باین

رابطه هویت اجتماعی و خودکارآمدی شغلی با نقش میانجی هوش عاطفی در مربیان پیشدبستانی

 .0یافتهها

متغیرها رابطهای وجود دارد یا خیر .با توجه به اینره بارهای عااملی بایاد بازرگتار از 0.9
باشد ،عواملی که بار عاملی کمتر از  0.9دارند ،باید حذف شوند و همانطاور کاه مشااهده

پژوهشهای روانشناختی در مدیریت/سال هفتم/شماره اول /بهار و تابستان 1011

922

میشود ،تمام بارهای عاملی مثلفهها بیشتر از  0.9است و نیاز به حذف هیچیاک از عوامال
نیست.

شکل  )1مدل استاندارد معادالت ساختاری

جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها و بارهای عاملی از آماره آزمون  tیا همان
 t-valueنیز استفاده می شود .چون معناداری در سطح خطای  0.05بررسای مای شاود
بنابراین اگر میزان بارهای عاملی مشاهدهشده باا آزماون  t-valueاز  0.96کوچاکتار
محاسبه شود ،رابطه معنادار نیست .همانطور که در شرل  0مشخص است بارای تماام
مثلفهها  t-valueاز  0.96بیشتر است.

929

با توجه به نمودار  0و  0نتای آزمون فرضیهها به شرح جدول زیر خواهد بود:
جدول  )3خالصه نتایج آزمون فرضیهها

فرضیه
بین هویت اجتماعی و هوش عاطفی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد.
بین هوش عاطفی و خودکارآمدی شغلی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد.
بین هویت اجتماعی و خودکارآمدی شغلی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد.
بین هویت اجتماعی و خودکارآمدی شغلی با نقش میانجی
هوش عاطفی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

ضریب
مسیر

معناداری نتیجه

2/999

9/999

تأیید

2/929

9/919

تأیید

2/999

9/999

تأیید

2/999

9/129

تأیید

جهت بررسی کیفیت مدل ،اعتبار ترکیبی هر یک از سازهها محاسبه شد.

رابطه هویت اجتماعی و خودکارآمدی شغلی با نقش میانجی هوش عاطفی در مربیان پیشدبستانی

شکل  )2معناداری ضرایب مدل معادالت ساختاری

جدول  )1بررسی اعتبار ترکیبی هر یک از سازهها
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آلفای

پایایی

کرونباخ

مرکب

میانگین واریانس استخراجشده

هویت اجتماعی

2/91

2.999

999.2

هوش عاطفی

2/91

2.999

999.2

خودکارآمدی شغلی

2/99

2.999

992.2

اعدادی که در ستون پایایی مرک

نوشته شده اعتبار ترکیبی سازه هارانشان میدهاد

که مقدار بیشتر از  0.7آن قابلقبول است و در این تحقیق این اعداد بیشتر از  0.7است.
اعدادی که در ستون میانگین واریانس استخراجشاده نوشاتهشاده نشااندهناده اعتباار
مناس

ابزارهای اندازهگیر ی است و مقدار مناس

آن باید بیشتر از  0.5باشد و در این

تحقیق این اعداد بیشتر از  0.5است.
اعتبار حشو یا افزونگی مدل شاخای است که کیفیت اعتبار اشتراک مدل معادالت
ساختاری را نشان میدهد و اعداد مثبت نشاندهنده اعتبار مدل میباشد .همانطور کاه
در شرل زیر مشاهده میشود ،در مدل تحقیق حاضر این اعداد مثبت میباشند.

شکل  )3نمودار بررسی اعتبار حشو یا افزونگی مدل

 .5بحث و نتیجهگیری
اهمیت آموزشوپرورش پایش از دبساتان در دوران کاودکی در کیفیاتبخشای باه
پژوهشهای بسیاری نیز به اثبات رسیده است (حسنوند ،صفری و فیااض و همرااران،
 .)0990بر این اساس پژوهشاگران بار ایان باورناد کاه مربیاان ایان دوره بایاد دارای
مهارتهای حرفهای و روانشناختی باالیی باشند .ازجمله این مهارتها ،خودکارآمادی
شغلی میباشد .ازآنجاییکه پژوهشهای پیشین نشاان دادهاناد کاه بااور خودکارآمادی
میتواند متأثر رابطه هویت اجتماعی و هوش عاطفی باشد ،پژوهش حاضر به تبیین این
رابطه در جامعه مربیان پیشدبستانی پرداخت.
حسینناژاد و میرانای ( ،)0996ناوریثمارین ( ،)0995تمناائیفار و لیا

(،)0990

بیااکزاد و همراااران ( ،)0990ساالیمانی و عل ایبیگاای ( ،)0911قراملر ای و همراااران
( ،)0917ئن و همراران ( ،)0000راتی و راستوگی ( )0001و مورا و الیاور ( )0001در
پژوهشهای خود به رابطه هوش عاطفی (هیجانی) و خودکارآمدی اشارهکردهاند که باا
یافتههای پژوهش حاضر مبنی بر رابطه بین هوش عاطفی و خودکارآمدی مطابقت دارد.
پژوهش اخیر نشان داد که هوش هیجانی ،رابطه مثبتی با خودکارآمدی شغلی دارد و از
پیشبینهای آن به شمار میرود چراکه بر اساس یافتههای تحقیقات ،افراد دارای هوش
هیجانی باال در مقایسه با افراد دارای هوش هیجانی پایین در همهی موقعیتها عملررد
بهتری دارند.
احساس تعلق و پیوند به اجتماس ،سنتها و باورهای فرهنگی و  ...همگای عاواملی
هستند که بهنوعی در تبیین و انعراس هویت اجتماعی مثثر هستند که این عوامل (درک
عواطف خود و دیگاران ،تعامال ،همادلی و )...خاود در ذیال مفهاوم هاوش عااطفی
(هیجانی) معنا مییابند  .فلذا ایان دو مفهاوم ارتبااط مااهوی باا یرادیگر دارا هساتند.
تحقیقات رحیمینژاد و انجدانی ( )0995و قرباانی و همرااران ( )0990نشاان داده کاه

رابطه هویت اجتماعی و خودکارآمدی شغلی با نقش میانجی هوش عاطفی در مربیان پیشدبستانی

زندگی کودکان و تأثیر آن بر سالهای تحایل و پسازآن واضاح و مبارهن باوده و در

929

هوش عاطفی از هویت اجتماعی تأثیر میپذیرد که ه راساتا باا نتاای تحقیاق حاضار
میباشد.
به پژوهشگران آتی توصیه میگردد به جهت برخی محدودیتها ،تعمای یافتاههاای
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 929این پژوهش بااحتیاط انجام گیرد :جامعه آماری فقط مربیان پیشدبستانی شاهر بجناورد
بود ،مران انجام پژوهش مراکز پیشدبستانی بود و ابزار تحقیق نیز فقط پرسشنامه بود.
با توجه به نتای حاصل از پژوهش حاضر پیشنهاد میگردد:
 سازمانهای آموزشی به جهت ارتقا کیفیت دورههای آموزش پیشدبستانی ،مربیانباهوش عاطفی باال و احساس هویت اجتماعی مثبت را برار گیرند؛
 برای تقویت هوش عاطفی باید به مربیان آموخت که مسئولیت احساسات و رفتارخود را به عهده بگیرید ،همچنین به خلق محیطی مثبات هماراه باا همادلی در فضاای
کاری مراکز پیشدبستانی اقدام شود؛
برای بهبود هویت اجتماعی مربیان باا برگازاری دورههاای آموزشای مناسا  ،درپرورش استعدادهای درونی و رسیدن به خودآگاهی به مربیان کمک نمود.

منابع

.0

شماره .000-001 ،9

رابطه هویت اجتماعی و خودکارآمدی شغلی با نقش میانجی هوش عاطفی در مربیان پیشدبستانی

.0

آلمال ،فرنگیس ( .)0990سیمای هویت اجتمااعی جواناان ایرانای .مطالعاات ملای ،دوره ،00
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اثرزاده ،رضا؛ بجانی ،حسین و ملرینیا ،عماد ( .)0990بررسی خودکارآمدی نیروی انسانی در
سازمان ها و ارائه الگوی مفهومی برای سنجش آن .توسعه انسانی پلایس ،دوره  ،1شاماره ،97
.009- 97

.9

اکبرزاده ،حسین و نقیزاده ،حسن ( .)0999بررسی رابطه هوش عاطفی و فرسودگی مدیران و
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