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مقدمه
آمــوزش و پرورش به عنــوان نهاد فرهنگی، اجتماعی، نقش اساســی و بی  بدیل در 
تربیت نیروی انســانی و تولید ســرمایه اجتماعی و فرهنگی و در فرآیند رشــد وتعالی 
کشــور ایفــا می کند به گونه  ای که آینده کشــور در آیینه آموزش و پــرورش امروز قابل 
مشــاهده است. در دهه  های اخیر با پررنگ شــدن جایگاه انسان به عنوان اصلی  ترین و 
گران  بهاترین سرمایه اجتماعی، فرهنگی و معنوی جامعه، رسالت آموزش و پرورش نیز 
از جایگاه رفیع  تر برخوردار شده و مورد توجه جدی صاحب  نظران و نظریه  پردازان علوم 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. از منظر تعالیم انسان ساز مکتب اسالم، 
نظام تعلیم و تربیت از منزلت واال و بی  بدیل برخوردار است و معلمان و دست  اندرکاران 
این نظام مســئولیت دارند تا در اســتمرار راه انبیاء الهی، زمینه تربیت  پذیری کودکان و 
نوجوانان را در بهترین سنین فراگیری برای رهپویی در مسیر عبودیت الهی فراهم آورند 

)نوید ادهم، 1391(.
نظر به این که مهم  ترین عنصر این نهاد سرنوشت  ســاز، جامعه عظیم معلمی اســت 
که مســئولیت هدایت و پرورش یک نســل را بر عهده دارد بررسی پیشایندها و عوامل 
زمینه  ســاز کارآمدی معلمان مورد توجه پژوهش ــگران قرار دارد )اعزازی و ابراهیم پور، 
1396(. نقش الگوها در رشد و انسجام شخصیت انسان انکارناپذیر و یکی از ابزارهای 
مهم تربیتی اســت. انسان الگو طلب اســت، به دنبال الگوها حرکت می کند، می آموزد، 
تقلید می کند و به آ نها دل می بندد و چگونه بودن خود را رقم می زند. عناصر انســانی 
پیرامون او مثل والدین، مربیان، شخصیت های هنری، ورزشی، علمی و فرهنگی می توانند 
الگوی فرد در مراحل مختلف زندگی باشند. این الگوها نقش تربیتی مهمی دارند؛ زیرا 
اگر ضعیف و دروغین و یا دچار انحراف باشــند نقــش تخریبی غیرقابل انکاری را در 
ساختار روانی و شکل گیری شخصیت انسان خواهند داشت. از این رو، الگوهای سالم، 
کامل و پویا از نظر تربیتی و اخالقی اهمیتی به ســزا در رشــد صحیح روانی، رفتاری و 
شــخصیتی دانش آموزان دارند. امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تفکر و اندیشــه در 
باب تأثیرگذاری تقیدات دینی بر تمامی امور انســانی، به ویژه مســائل عاطفی و روحی 
هستیم. لذا با توجه به این که معلم می تواند الگوی خوبی برای دانش آموزان باشد، الزم 
اســت از نگرش دینی برخوردار باشــد. همچنین معلم مي تواند نقش بسیار ممتازي در 
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تربیــت دیني دانش آموزان ایفاء نمایــد. او مي تواند از فرصت هاي متعددي كه در حین 
درس دادن برایش فراهم می شود، استفاده كرده نگرش دینی را درست تبیین و باورهاي 
نادرست و خرافاتي را كه در اذهان بچه ها از طریق خانواده، یا محیط بیرون نقش بسته، 
از اعتقادات دینی جدا کند )باقرپور،1397؛ سیســتاني اهلل آبادي ، البرزي و خوشــبخت، 
1399؛ اعزازی و ابراهیم پور 1396( بر اساس مطالعات ضمنی و نگرش به مسائل تربیتی 
و فرهنگ اســالمی کشور دسته دیگری به این سه دســته افزوده است و آن ویژگی های 
اخالقی که اخالقیات معلمان را نشان می دهد و شامل صفاتی چون صداقت، رازداری، 
عدالت و حسن خلق می  باشد. خود تمایز یافتگی معلمان از جمله ویژگی های شخصیتی 
است که در پژوهش حاضر بدان پرداخته شده است و عوامل پیشایندی آن مورد بررسی 

قرار گرفته است. 
هــوش اجتماعی به عنوان یکی از انواع هوش که در ســال های اخیر به آن پرداخته 
شــده و اولین بار توســط ثرندایک مطرح شــد نشــان  دهنده قابلیت هــا و توانایی  های 
 فردی اســت که به خوب کنار آمدن با دیگران و روابط اجتماعی موفق منجر می  شــود 
)Brad berry & Greaves, 2006(. هوش اجتماعــی بــه توانایــی فردی کــه ایجاد روابط 

 اجتماعی مناســب را میسر می  سازد، اطالق می  شــود )پورقاز و نوری کوه بنانی، 1392(.
ایــن هوش علت موفقیت افراد در ارتباطات اجتماعی اســت که بــا آموزش و مطالعه 
به دســت نمی  آیــد، هر چند که می تــوان در طی دوران کودکی و حتی بزرگســالی آن را 
پــرورش داد )حاجی زاده، 1387(. هوش اجتماعی توانایی کنار آمدن و همکاری کردن 
بــا دیگران می  باشــد. این هوش را می  توان به یک مهارت فــردی تعبیر کرد . این هوش 
شامل آگاهی از وضعیت  ها و محرک های اجتماعی است که می  توان آن ها را رهبری کرد. 
هوش اجتماعي ســبک  های تعاملی و راهبردهایی را شامل می  شود که به شخص کمک 
می کند تا به اهداف خود در رابطه با دیگران برسد. هوش اجتماعی دیدگاه درونی افراد 
را ارتقا می  بخشد و باعث می  شود که عکس  العمل  هاي بهتری داشته باشد. مبحث هوش 
اجتماعی از مهم  ترین مباحث علوم اجتماعی و علوم انسانی از جمله در حوزه مدیریتی، 
ســازمانی و آموزشــی مورد توجه قرار گرفته اســت و همواره کاربردها و توانایی  های 
آن در مقایســه بــا دیگر هوش  ها مورد بحث بوده اســت. به طور کلی دو مکتب مجزا به 
هوش اجتماعی می  پردازند. نخست مکتب روان شناسی است که هوش اجتماعی را یک 
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توانمندی می داند و دومین مکتب آن را از حوزه اختصاصی روان شناسی خارج کرده و 
وارد حوزه علوم اجتماعی و سازمانی کرده است.

ســیلورا و همکاران )2001( ســه بعد بــرای هوش اجتماعي در نظــر گرفته  اند كه 
عبارتنــد از: 1. پردازش اطالعات اجتماعی: این پــردازش به معنی توانایی درک و فهم 
و پیش  بینی رفتار دیگران اســت. 2. مهارت های اجتماعــی: این مهارت  ها به جنبه  های 
رفتاری از قبیل توانایی وارد شــدن در موقعیت های اجتماعی جدید و سازگاری اشاره 
دارد. 3. آگاهی اجتماعی: گرایش به بی آگاهی یا شــگفت  زدگی نســبت به رویدادها در 
موقعیت  های اجتماعی را مورد تأکید قرار می دهد. در پژوهش حاضر از نظریه ســیلورا 
و همکاران به عنوان مبنای نظری هوش اجتماعی استفاده شده است و بر این اساس به 
نظر می رسد که هوش اجتماعی بتواند خودمتمایزسازی و نیز دین داری و باورهای دینی 
معلمــان را تحت تأثیر قرار دهد )Silvera,Martinussen & Dahl,2001(. پژوهش خداداد 
کاشــی و گودرزی)1393( نشــان داد افرادی که از هوش اجتماعی باالیی برخوردارند 
باید بتوانند از تمام قدرت مغزی و جســمانی خود استفاده کنند تا بتوانند با بقیه ارتباط 
مؤثــری برقرار کنند. هوش اجتماعی باید بتواند هنــر کنارآمدن را در اوج درگیری  ها و 
مذاکرات و اشتباهات دریابد )پورقاز و نوری کوه بنانی، 1392(. همه آحاد اجتماع و به 
ویژه معلمان به هوش اجتماعی نیاز دارند. به دلیل این که رابط بین جامعه و نظام آموزشی 
هســتند و در قبال ارتباط مؤثر است که می  توانند نسلی را تربیت کنند که نظام آموزشی 
انتظار آن را دارد. نتایج پژوهش قفل  سازان، رنجبری پور و خوشنویس )139۵( با عنوان 
نقش هوش اجتماعی در پیش  بینی رضایت شغلی معلمان زن دبیرستان  های دخترانه شهر 
بومهن نشان داد که بین هوش اجتماعی با رضایت شغلی معلمان همبستگی مثبت وجود 
داشــت. همچنین بویاتزیس، گاسکین و وای)201۵( به بررسی تأثیر هوش اجتماعی و 
عاطفــی بر رفتار کاری پرداختند و دریافتند که هــوش اجتماعی و عاطفی پس از آن که 
قابلیت  اندازه گیری پیدا کند، می تواند به عنوان پیش  بینی کننده نتایج هم در شغل و هم در 
زندگی راهگشا باشد. از آن جا که هوش اجتماعی به خودآگاهی و توان برقراری ارتباط 
اشاره دارد و سالمت روانی و سازگاری و مثبت  اندیشی را به دنبال دارد، می توان آن را 
پیشــایند خودتمایز یافتگی1 و دین داری دانست. چرا كه افراد دین دار در رفتارهای مثبت 

1 . Differentiation of self  
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.)Boyatzis, Gaskin & Wei,2015( مورد تأکید ادیان الهی توانمند هستند
اصطالح خودتمایز یافتگی مربوط به بوئن )1978(اســت، اما برداشــت مفهومی از 
این اصطالح به روان شناســان قبل از او بر می  گردد )Bowen,1978(. میزان تمایز یافتگي 
بیان گر آن است كه فرد تا چه اندازه مي  تواند بین فرآیندهاي عقالني و هیجاني كه تجربه 
مي  كند تمایز قائل شــود به عبارت دیگر فرد تا چه حد قادر است از بروز رفتارهائي كه 
به طرز خودكار از هیجان ناشــي مي  شود اجتناب كند )اخوان بی تقصیر، 1389(. هدف 
تمایز یافتگی، برقراری تعادل بین احساســات و شــناخت است. در تئوری سیستم  های 
خانواده کلید ســالمت روان یک شــخص در برخورداری او از هر دو حس یعنی حس 
تعلــق به خانواده و تمایز یافتگی نهفته اســت )کاظمیان و اســماعیلی، 1391(. به نظر 
بوئــن، درجه ظهور خود تمایــز یافتگی در هر فرد بیان گر میــزان توانایی او برای تمیز 
فرایند عقلی از فرایند احساســی )عاطفی( اســت که وی تجربه می کند. این افراد می

 تواننــد جهت زندگــی خویش را انتخاب کنند و در موقعیت های شــدید عاطفی که در 
بسیاری از افراد منجر به بروز رفتارهای غیر ارادای و گرفتن تصمیمات نافرجام می  شود، 
کنترل خود را از دســت ندهند و با در نظر گرفتن عقل و منطق تصمیم  گیری کنند. افراد 
با تمایز یافتگی باال به هیجات خود آگاهی دارند و قادر به ســنجش متفکرانه موقعیت 
هســتند. این افراد توانایی رشد »خود مستقل«1 را در روابط صمیمی دارند و می  توانند 
در روابط عمیق، آرامش و راحتی خود را حفظ کنند. بنابر این از هم جوشی عاطفی2و 
یا جدایی عاطفی3برای تعدیل نقش های درونی خود اجتناب می  کنند. خودمتمایزسازی 
ســطحی را توصیف می کند که ک شخص قادر است بین کارکرد عقالنی و عاطفی خود 
در روابطــش با صمیمیت و خودمختاری تعادل برقرار کند. بر اســاس این نظریه چهار 
عامل  واکنش پذیری عاطفی، گسلش عاطفی، امتزاج با دیگران و توانایی به دست آوردن 
 .)DeCesare, 2008( جایگاهـ  من، ســطح خودمتمایزسازی یک فرد را تشــکیل می  دهند
اســکورون )2001(، بیان می کند که تحقیقات نشــان می دهد که میان تمایزیافتگی پایین 
در بزرگســاالن با مشــکالت روان شــناختی مانند مشــکالت تصمیم گیری شغلی، حل 
 )Skowron, 2001( مســأله، ناسازگاری زناشوئی و خشونت فیزیکی کودکان همراه است

1 .Atonouma Self   
2. fusion  
3. emotional cutoff
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خودمتمایزسازی با توجه به کارکرد درون روانی، توانایی جداسازی فرایندهای عاطفی 
از فرایندهــای عقالنی و با توجه به کارکــرد بین فردی، توجه به تجربه کردن صمیمیت 
 همــراه با اســتقالل در روابــط بین فردی و تعادل مناســب میان آن ها را نشــان می  دهد 
)Tuason & Fricdlander, 2000(. تمایز یافتگــی پایین در افراد منجر به ایجاد اضطراب و 

استرس در آن ها شده و کارکرد فردی و اجتماعی را مختل می کند و منجر به احساس بی  کفایتی 
.)Lambert & Friedlander, 2008( و در نتیجه خودباوری ضعیف و عزت نفس پایین می  شود 
بــه نظر می رســد افرادی کــه تمایــز یافتگی باالیــی دارنــد دارای رفتار مســتقالنه 

ای هســتند و کمتر در روابط  شــان واکنش  های هیجانی نشــان می  دهند، آنها می  توانند 
در حالی کــه بــا دیگران ارتباط صمیمانــه دارند مرزهای هویتی خــود را حفظ کرده و 
رفتــار معطوف به هدف داشــته باشــند؛ بنابراین، این قبیل افراد می  توانند احســاس و 
تفکــر خــود را از هم متمایز کنند و با توجه به موقعیــت، آن ها را به کار گیرند. این افراد 
 همچنین، از کنترل عاطفی، افزایش احســاس حمایــت و امنیت در روابط برخوردارند

)Ellingsen,Johannesson,Tjotta & Torsvik, 2010(. فیشــر، تومــاس و دیــو )2006( 

درتحقیقی با عنوان تمایزیافتگی: نگرش  های ضروری پیرامون رهبری سالم نشان داد که 
افراد تمایز یافته، به آسانی تحت تأثیر فشارهای دیگران برای سهیم شدن یا جذب کردن 
اضطراب آن ها قرار نمی  گیرند و به خاطر دیگران و تحت تأثیر آنان نشانه  های آسیب را 

.)Fischer, Thomas & Div,2006(بروز نمی  دهند
دیگر متغیرهاي مورد مطالعه در این پژوهش دین داری است. دین و مذهب یکی از 
اساســی  ترین و مهم  ترین نهادهایی است که جامعه بشری به خود دیده است، به طوری 
که هیچ گاه بشــر خارج از این پدیده زیســت نکرده و دامن از آن برنکشیده است. قرآن 
می فرمایــد: »ان اهلل اصطفی لکم الدیــن فال تموتن االء انتم مســلمون« )البقره، 132( 
خداوند این آئین پاک را برای شــما برگزیده است و شما جز بر آئین اسالم نمی  میرید. 
 .)Hoverd & Sibley,2013( باورهــاي دیني از مؤلفه  هاي مهم ســالمتي به شــمارمی رود
گالرک و اســتارک)196۵(برای دین داری چهار بعد اصلــی عمل، باور، تجربه و دانش 
 )Glark & Stark,1965(یا معرفت را تحت عنوان ابعاد عمومی الزام دینی مطرح کرده اند
این ابعاد چهارگانه در ســطح مقیاس های اولیه به پنج شاخص یا مقیاس تقسیم شده اند 
که افزایش آن ناشــی از تفکیک بعد عمل به دو بخش مناســکی و عبادی است )مالئکه 
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و امیری فر،1397(. از نگاه رســمي و در نظام آمــوزش و پرورش هویت دیني و ایمان 
دینــي موجب بالندگي افراد و آرامش ذهني آن ها شــده و تعهد افــراد به اصول اخالقي 
را تقویــت مي كند. هم چنین تصور رایج آن اســت كه دین داری بــا رضایت، نگرش  ها 
و كنش هاي سیاســي مرتبط اســت. بر این اساس اســت كه بخش زیادي از آموزش 

هاي رسمي و غیررسمي در آموزش و پرورش جـــوامع )به ویژه در جمهوري اسالمي 
ایران( به انتقال ارزش  هاي دیني اختصاص داده مي  شود )شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
1390(. دینداري صفت و حالت انسان دربارة دین است. با توجه به سه عنصر اساسي 
عقایــد، اخالقیات و احكام، و ویژگي  هاي شــناختي، عاطفي و رفتــاري دین، مي  توان 
دین داری را چنین تعریف کرد: برخورداري از شــناخت و باور به پروردگار یكتا، انبیا، 
آخرت و احكام الهي و داشــتن عواطف نســبت به خدا، اولیا و بندگان خدا، و التزام و 

عمل به وظایف دیني براي تقرب به خداوند است )طالبان،1393(.
دین داری در جمهوري اسالمي ایران، با توجه به فضاي مذهبي و ماهیت و اهداف 
نظام آموزش و پرورش اهمیت بیش ــتري پیدا مي  كند، چرا كه یكي از وظایف مهم نظام 
آمــوزش و پرورش و نیز تمامي نهادهاي تبلیغي، فرهنگي، تربیتي و رســانه  اي، تعمیق 
آموزه  هــا، رفتارها و تعهدات دیني اســت. در كنار تمامي ابزارهــا و اهرم  هاي مؤثر بر 
هویت دیني )مانند خانواده، رسانه و ...( محیط مدرسه و كالس و به طورمشخص، معلم 
در محیط مدرســه مي  تواند عامل بســیار مؤثري براي ارتقاي هویت دیني دانش آموزان 
باشد. در این بین به نظر می رسد ایجاد تحول در نظام های آموزشی منوط به به کارگیری 
معلمانی برخوردار از صالحیت های شــخصیتی، حرفه  ای و تخصصی اســت؛ چرا که 
اجرای مطلوب تمام برنامه  های آموزشــی در مدرســه، منوط به وجود معلمان توانمند و 
برخوردار از ســالمت روانی است )نبوی، ســهرابی، افروز، دالور و حسینیان، 1396(. 
در اینجاســت که نقش معلم در انتقال باورهای دینی به دانش آموزان پررنگ می  شــود. 
هدف اصلی در تربیت دینـی ایجاد تغییرات اساسی در احساس، ارزش نگـري و تقویت 
باورهاي دانش آموزان در مورد خود، دیگران، پدیده  ها، لطف و رحمت خدا و نظم جهان 
اســت تا بتوانند نحوة  رفتار خود را با خود و با جهان تنظیم کنند. این امر وقتی میســر 
می  شود که خود معلم نیز از عنصر بسیار مهم دین داری برخوردار باشد و بتواند در رفتار 
و عمل او متجلی باشــد )خطیب زنجانی و فرج اللهی،1391(. نتایج تحقیق امیری نسب 
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)1394( نشــان داد که بیــن مؤلفه  های دین داری )رفتار مذهبی شــخصی، رفتار مذهبی 
جمعی، رفتار عملی و رفتار دینی( و سبک زندگی سالم رابطه مستقیم و معنی  داری وجود 
دارد. هم چنین نتایج تحقیق جمشیدی سولکلو، عرب  مقدم و درخواه )1393( نشان داد 
که همه ابعاد دین داری رابطه مثبت و معناداری با تاب  آوری دانش آموزان دختر و پســر 

داشتند. 
پژوهش هــای زیادی با عناوین مختلفي همچــون تمایز یافتگي و اضطراب امتحان 
در نوجوانان، اســتفاده از نظریه ی بوئن و مقایســة تمایز یافتگي خود و سالمت رواني، 
رابطه ی بین مفاهیم همپوش با تمایزیافتگي در حوزه های طرحواره های ناسازگار اولیه 
را مورد بررســي قرار داده اند که نشــانگر تأثیربخشي کثیری از این حوزه ها با امتزاج یا 
گســیختگي عاطفي در افراد اســت )Chung H, Gale,2009, Peleg ـ Popko,2002 ( نتایج 
پژوهش کشاورز افشار، قنبریان، جبلی و سعادت)1397( در ارتباط بین تمایزیافتگي و 
عملکرد خانواده نشان داد که سالمت رواني فرد در گرو سطح تفکیک از این نظام حاکم 
بر خانواده است که تمایزیافتگي نام دارد؛ یعني هرچقدر سطح تمایز یافتگي باالتر باشد 
در عملکرد خانواده تأثیر مي گذارد و سالمت رواني زنان متاهل در خانواده های نظامي را 
باالتر مي برد. نتایج پژوهش اعزازی و ابراهیم  پور)1396( نشان داد که دین داری در توسعه 
کارآمدی معلمان تأثیر مثبت و معناداری دارد. پژوهش کیذوری و خسروی راد )1396( 
نشان داد که بین اعتقادات مذهبی با هوش اجتماعی معلمان رابطه مثبت و معنادار وجود 
دارد. بنابراین مذهب می تواند در تمامی عوامل، نقش مؤثری در اســترس زایی داشــته 
باشد و در ارزیابی موقعیت، ارزیابی شناختی فرد، فعالیت های مقابله، منابع حمایتی و .... 
ســبب کاهش گرفتاری روانی شود. رضا دوست، باقری و هاشمی)139۵( در تحقیقی با 
عنوان تأثیر میزان دین داری بر گرایش به ارتکاب جرم در شهر اهواز نشان دادند که تنها 
سه متغیر بعد مناسکی، بعد عاطفی و ُبعد پیامدی در ارتكاب به جرم معنادار بوده  اند که 
در مجمــوع ۵8 درصد از تغییرات مربوط به میزان گرایش به ارتکاب جرم را این ســه 
مؤلفه  تبیین می  کنند. پژوهش پوریزدانی، علیخانی، شیخ و خطیری)139۵( نشان داد که 
بین مؤلفه  های پردازش اطالعات اجتماعــی، مهارت های اجتماعی و آگاهی اجتماعی 
با عملکرد آموزشــی معلمان رابطه مســتقیم و معنادار وجــود دارد هم چنین بین هوش 
اجتماعی و رضایت شــغلی معلمان رابطه معنــادار وجود دارد. پژوهش میکائیلی منیع، 
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بابایی و حسنی )139۵( نشان داد هوش معنوي، دین داری، بخشش و مؤلفه هاي آنها با 
سازگاري اجتماعي رابطه  اي مثبت معنادار داشته، قادرند سازگاري اجتماعي را پیش بیني 
و تبیین كنند. هم چنین متغیرهاي دینداري، هوش معنوي و بخشندگي نقش تعیین  كننده 

اي در تطابق دانشــجویان ســال اول با محیط دانشگاه و مســائل و مشكالت آن دارند. 
نتایج پژوهش دیپینار و اسشــاپ )Dippenaar & Schaap, 2017(، نشان داد که مربی  گری 
به طور قابل توجهی توانایی  هــای هوش هیجانی و هوش اجتماعی رهبران را از لحاظ 
فاکتور عاطفی عادی، شایســتگی درون فردی، مهارت های بین فردی، مدیریت استرس، 
خودپنداره و همدلی تحت تأثیر قرار داد. دوداس  ) Dudas, 2014( نشان داد که دین داری 
به فرد کمک می کند تا احساس یک فرد منحصر به فرد و جداگانه را ایجاد یا حفظ کند. 
اوپنگ ) Oppong, 2013( به بررســی ارتباط بین دین و هویت از ســه دیدگاه پرداخت و 
نشان داد که دین با تشکیل هویت رابطه مثبت دارد. این بدان معنی است که مذهبی بودن 
La� (  با شکل  گیری هویت از لحاظ تشریح تعهد و هدفمند بودن مرتبط است. الکاناللی 

canlale, 2013( در تحقیقی نشان داد که آیتم  های موجود در هوش اجتماعی توسعه یافته، 

نماینده ای از مناطق مختلف هوش اجتماعی دانشجویان است و تا حدودی به معلمان 
در ارزیابــی تمایل اجتماعی دانش آموزان خــود و صالحیت  های اجتماعی آنان کمک 
خواهد کرد. هم چنین آن چه ضرورت انجام این پژوهش را دو چندان می کند، این است 
که توجه به عوامل و ویژگی های فردی، شخصیتی و روان شناختی معلمان می تواند نقش 
مهمی در کیفیت فرایند آموزشــی، تأمین سالمت روانی و بروز مشکالت روان شناختی 
و افت تحصیلی دانش آموزان داشــته باشــد. معلم با سطح باالیی از تفکیک خود دارای 
احســاس، تفکر و رفتار منعطف در ســازگاری با فشارهای زندگی وعواطف روشن در 
ارتباط با دیگران اســت. خود متمایزســازی نقشــی مهم و اساسی در کاهش اضطراب 
فرد و برخورداری از یک زندگی ســالم دارد و با توجه به این که شــخصیت فرد از نظر 
میــزان تمایز یافتگی در ارتباط با خانواده شــکل می  گیرد، لذا خود متمایزســازی نقش 
کلیدی در ایجاد یک هویت شــخصی ســالم و انتقال آن به نسل  های بعد و نهایتًا هوش 
اجتماعــي ایفا می کند. تأثیر هوش اجتماعی به واســطه دین داری بر خودمتمایزســازی 
معلمان می تواند دانش مســئوالن فرهنگی کشور را در این زمینه افزایش دهد و موجب 
شــود در برنامه  ریزی  ها و سیاســت  های کالن مورد توجه قرار گیرد. هم چنین نتایج به 



152

 ë سال پنجم
 ë 2 شمارة
ë 15 شمارة پیاپی
ë 1399 تابستان

رضا قدیمی یردوقدی و ...

ی
الم

س
ت ا

ربی
و ت

م 
لی

تع
ی 

رد
ارب

 ک
ل

سائ
 م

ي(
ش

وه
 پژ

ي ـ
لم

)ع
ه 

ام
ل ن

ص
ف

روابط ساختاری هوش اجتماعی و خودمتمایزسازی با 
واسطه  گری دین  داری معلمان

143 - 166

نوع مقاله: پژوهشی

دســت آمده از این پژوهش، می تواند کمک مؤثری به متصدیان نظام آموزش و پرورش 
بنماید تا مکانیزم  های خاصی را برای ارتقای سطح سالمت روان معلمان پیش  بینی کند. 
با توجه به مبانی نظری و پیشــینه مطرح شــده این پژوهش به بررسي روابط بین هوش 
اجتماعی و خود متمایزســازی معلمان مقطع ابتدایی با واســطه  گری دین داری معلمان 
پرداخته است. فرض بر آن است که هوش اجتماعی هم به طور مستقیم و هم با واسطه 
دین داری می تواند خودمتمایزسازی معلمان را پیش  بینی کند. مدل مفهومی ارائه شده در 

این پژوهش به شرح زیر است )شکل1(. 

 هم آمیختگي
 با دیگران

گریز عاطفي

جایگاه من

واکنش پذیري 
عاطفي

مهارت هاي 
اجتماعي

 آگاهي 
اجتماعي

پردازش 
اطالعات 
اجتماعي

بعد پیامديبعداعتقادي بعد تجربي

هوش اجتماعيخودمتمایزسازي

دینداري

 

شكل 1. مدل مفهومی پژوهش

روش شناسی پژوهش
دراین پژوهش به بررســی روابط بین هوش اجتماعی و خودمتمایزســازی معلمان 
با نقش واســطه  ای دیــن داری در قالب یک مدل عّلی پرداخته شــد. جامعة آماری این 
پژوهش، کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرســتان بجنورد به تعداد 1341 بود. حجم نمونه 
بر اساس دیدگاه کالین)Kline,2005( که حدود سه تا پنج برابر تعداد گویه  های ابزارهای 
پژوهش بود تعیین گردید. با توجه به این که متغیرهای این تحقیق 8۵ گویه را در بردارند، 
با استفاده از روش تصادفی خوشه  ای تعداد 299 نفر شامل 13۵ نفر مرد و 1۵7 نفر زن 

به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. 
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 ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش سه پرسش نامه بود:
پرسش نامه استاندارد هوش اجتماعی ترومسو)Tromsø,2001(: این پرسش نامه 
 )Silvera, Martinussen & Dahl,2001( بر مبنای پرسش نامه ســیلورا1 و همکاران
تهیه شــد. مقیاس هوش اجتماعی ترومسو، ابزاری خود گزارشی دارای 21 گویه 
اســت که هوش اجتماعی را بر اســاس ســه خرده مقیاس در طیف ۵ درجه  ای 
)از کامــاًل مخالفم 1 تا کامــاًل موافقم 6( اندازه گیری می کنــد. خرده مقیاس  های 
هوش اجتماعی عبارت است از: 1. پردازش اطالعات اجتماعی، 2. مهارت های 
اجتماعــی و 3. آگاهی اجتماعی. روایی مقیاس هوش اجتماعی ترومســو هم با 
اســتفاده از تحلیل عاملی اکتشــافی و تأییدی مورد بررسی شد و نیز پایایی آن با 
اســتفاده از آلفای کرونباخ در پژوهش رضایی )1389( در سطح مطلوب گزارش 

شده است که مقدار آن 0/89 محاسبه شده است. 
پرسش نامه دین داری گالک و استارک )Glark & Stark, 1965(: این پرسش نامه 
توســط گالک و اســتارک برای ســنجیدن نگرش ها و باورهای دینی و دین داری 
ساخته شــده اســت )گالک و اســتارک، 196۵، به نقــل از ســراج زاده، 1384(. 
 پرسش نامه حاضر دارای 19 گویه است که در سه  ُبعد اعتقادی )با 7 گویه(، تجربی 
)با 6 گویه(، پیامدی )با 6 گویه( اســت. مقیاس اندازه گیری مورداســتفاده در این 
ســنجش، طیف ۵ ارزشی )کاماًل موافق، موافق، بینابین، مخالف و کاماًل مخالف( 
لیکرت را دربرمی گیرد. ارزش های هر گویه بین )4- 0( متغیر می باشــد. حاصل 
 جمــع عــددی ارزش هریک از گویه ها در کل آزمودنی را نشــان می دهد که بین

)104 - 0( نوســان دارد. در تعیین میزان دین داری ســه طبقه فرض می شــود که 
نمرات 2۵ درصد باال و پائین، میزان دین داری قوی و ضعیف را نشــان می دهد 
و ۵0 درصد نمرات بین دو کرانه نشانگر دین داری متوسط می باشند. لذا نمرات 
)26 - 0( بیانگر دین داری ضعیف، نمرات )78 - 26( بیانگر دین داری متوســط 
و  اندازه های )104- 78( مبین دین داری باال می باشــند. در این پژوهش این ســه 
بعد جهت سنجش میزان دین داری به کاررفته است. میزان پایایی این پرسش نامه 
در مطالعــات مختلــف بر روی نمونه هــای متفاوت تعیین گردیــده که حاکی از 

1. Silvera
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پایایی باالی آن در ابعاد مختلف می باشــد. در آخرین اجرای این آزمون بر روی 
دانشجویان آلفای کلی پرسش نامه 0/83 بوده است. این آزمون به دلیل استاندارد 
بودن دارای پایایی باالیی است. مقدار آلفا برای متغیرهای ُبعد اعتقادی 0/81، ُبعد 

تجربی 0/7۵،  ُبعد پیامدی 0/72 است )سراج  زاده، 1383(. 
 :)Skowron& Lander,1986(پرسش نامه خودمتمایزســازی اســكورن و لندر
پرســش نامه تمایزیافتگی خود، توســط اســکورن و لندر، در ســال 1998 تهیه 
 شــده است و سپس توسط اســکورن و اشــمیت )2003( مورد تجدیدنظر قرار 
گرفت. این پرســش نامه برآوردی از میزان تمایزیافتگی فرد یا میزان توانایی فرد 
در تفکیک فرآیندهای عقالنی و احساســی از یکدیگر را به دســت می دهد که بر 
 اساس تئوری بوئن است. این پرسش نامه 4۵ گویه دارد و دارای 4 خرده مقیاس:

1. واکنش پذیــری عاطفــی، 2. جایگاه من، 3. گریز عاطفــی، و 4. هم آمیختگی 
 بــا دیگــران اســت. گویه هــای این پرســش نامه در طیــف 6 گزینــه ای لیکرت 
)از 1 برای به هیچ وجه درباره من درست نیست تا 6 برای کاماًل درباره من درست 
است( درجه بندی  شده است. حداکثر نمره پرسش نامه 276 است. نمره کمتر در 
این پرسش نامه نشان دهنده سطوح پایین ترتمایزیافتگی است. در پژوهش اسکیان 
)1384( جهــت پایایی پرســش نامه، ضریب آلفای کرونباخ 0/81 به دســت آمد. 
هم چنین روایی محتوایی پرسش نامه توســط اساتید مطلوب گزارش شده است. 
روایي )اعتبار( همگرای ســازه  های فوق در مدل AMOS توســط معیار میانگین 
واریانس استخراج شده )AVE( مورد تحلیل قرار گرفت. این شاخص نشان دهنده 
میزان واریانســي است كه یك ســازه )متغیر مكنون( از نشــان گر هایش به  دست 
مي آورد. این معیار مقادیر بیش ــتر از 0/۵ را پیشــنهاد مي كننــد چرا كه این مقدار 
تضمین مي  كند حداقل ۵0 درصد واریانس یك سازه توسط نشان گرهایش تعریف 
مي شود. براي  اندازه گیري پایایی سازه  های فوق، شاخص پایایي تركیبي در مدل 
AMOS ارائه مي شود. مقدار این شاخص که با نماد CR نشان داده می شود، باید 

بزرگ تر یا مســاوي 0/6 باشــد. مقدار پایایي ســازه برای هوش اجتماعی 0/76، 
 AVE از CR دین داری 0/82 و خودمتمایزســازی0/70 گزارش شد. چون مقادیر
بیش ــتر است و هم چنین مقادیر AVE از 0/۵ بیش تر اســت، بنابراین شرط روایی 
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همگرایی برای تمامی ســازه  ها برقرار اســت. بنابراین مدل اندازه گیري از پایایي 
ســازه مناســبي برخوردار اســت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم  افزارهای 
AMOS16 و SPSS22 استفاده شده است. به منظور بررسی روایی و پایایی، تحلیل 

عاملی تأییدی و از روش مدل  ســازی معادالت ســاختاری به منظور تحلیل نقش 
واسطه  گیری بهره گرفته شده است. 

یافته  های پژوهش  
براي آزمون نرمال  بودن متغیرها، از آزمون چولگي و كشیدگي استفاده گردید که نتایج 
آن در جدول 1 ارائه گردیده است. همان  گونه که مشاهده مي گردد با توجه به این که بازه 
اعداد چولگي بین 3 و 3   و برای کشــیدگی بین 10 و 10   مي  باشــد در نتیجه فرض 

نرمال بودن داده ها مورد تأیید است.

جدول 1. نتایج آزمون نرمال بودن داده ها

کشیدگيچولگينام مؤلفه  هانام متغیر

هوش اجتماعي 

0/804 - 0/112 - پردازش اطالعات اجتماعی

0/407 - 0/145 - مهارت های اجتماعی

0/497 - 0/191آگاهی اجتماعی

دین داری 

2/335 - 1/741 - اعتقادی

0/8300/331 - تجربی

0/331 - 0/012 - پیامدی

خودمتمایزسازي

0/272 - 0/104 - واکنش  پذیری عاطفی

0/551 - 0/202 - جایگاه من

0/215 - 0/103گریز عاطفی

0/008 - 0/096هم  آمیختگی با دیگران
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در این مرحله، تعیین مي شود كه آیا مفاهیم نظري به درستي توسط متغیرهاي مشاهده 
شده  اندازه گیري شده اند یا خیر. بدین منظور روایي و پایایي آن ها بررسي مي گردد. پایایي 
هریك از نشــان گر هاي متغیر مكنون، در مدل AMOS توســط میزان  بارهاي عاملي هر 
نشــان گر مشخص مي شــود. ارزش هریك از بارهاي عاملي نشــان گر هاي متغیر مكنون 
مربوطه مي بایست بزرگ تر یا مساوي 0/۵ باشد. در این پژوهش، تمامي مقادیر سنجه  هاي 
مرتبط با متغیر مکنون باالتر از 0/۵ اســت. بنابرایــن مي توان گفت این مدل اندازه  گیري 
از پایایي كافي در زمینه نشــان گر هاي متغیرهاي مكنون برخوردار اســت. بعد از بررسی 
نشــان گرهای ســازه و اطمینان از شناسایی  پذیر بودن مدل نوبت به ارزیابی برازش مدل 

می رسد )جدول 2(. 

جدول 2. شاخص های برازش

مقدار به دست آمدهمقادیر قابل قبولتوضیحاتنام آزمون

x2/df31/091 <کای اسکوئرنسبی

RMSEA0/10/028 <ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب

RMR0/10/039 <ریشه میانگین مجذور باقیمانده  ها

GFI0/90/943 >شاخص برازندگی تعدیل یافته

IFI0/90/991 >شاخص برازش نرم

CFI0/90/990 >شاخص برازش مقایسه  ای

با توجه به جدول 2 مقدار RMSEA برابر با 0/028 مي  باشد، این مقدار کمتر از 0/08 
است که نشان  دهنده این است که میانگین توان دوم خطاها مقدار کمی دارد و مدل قابل 
قبول می  باشــد. هم چنین مقدار کاي دو به درجه آزادي )1/۵۵4( بین 1 و 3 مي  باشــد و 
میزان شاخص CFI نیز از 0/9 بیش تر می  باشد. به طور کلی زمانی که حداقل سه شاخص 
مقادیری در بازه ی قابل قبول داشــته باشند می توانیم ادعا کنیم که برازش مدل خوب و 
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قابل قبول است. پس از اطمینان از مناسب بودن برازش مدل و ارزیابی پایایی و روایی 
 CFA را با پیروی از مدل تحقیق براساس آخرین تغییرات در مدل SEM ســازه ها، مدل
رســم می کنیم. هدف از اجرای SEM تخمین روابط بین متغیرها و آزمایش فرضیه های 

تحقیق است. با تحلیل داده ها، مدل معادالت ساختاري زیر حاصل شده است.
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شكل 2. مدل معادالت ساختاری

درجدول 3 نتیجه تخمین مســیر بین سازهها گزارش شده است. اگر ضریب بحرانی 
بزرگ تر از 1/96 باشد، رابطه بین دو متغیر با 9۵% درصد اطمینان معنادار است. همان طور 
که مشــاهده می  شــود رابطه بین هوش اجتماعی با دین داری و نیــز رابطه دین داری با 

خودمتمایزسازی معنادار نیست. در ادامه یافته  ها به طور کامل بررسی می  گردد.

جدول 3. برآورد ضرایب رگرسیونی

P )CR( نسبت بحرانی برآورد مسیر نام مسیر

0/232 1/194 0/149 دین داری ـ  ـ  ـ >  هوش اجتماعی

0/214 1/241 ـ  0/136 ـ  خودمتمایزسازی ـ  ـ  ـ >  دین داری

*** 3/553 0/545 خودمتمایزسازی ـ  ـ  ـ >  هوش اجتماعی
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فرضیه اصلی پژوهش این بود که بین هوش اجتماعی و خودمتمایزســازی با نقش 
واســطه دین داری رابطه وجود دارد. برای بررســی اثر میانجی متغیر دین داری از روش 
بوت استراپ استفاده گردید که در این روش به ترتیب مراحل زیر انجام می شود. ابتدا 

باید بررسی اثر کلی1 و معنی  داری این مسیر انجام شود.
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0/7
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0/150/52
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0/68

0/7
60/14

0/84 0/35

شكل 3. مدل معادالت ساختاری در حالت اثر کلی)بررسی اثرمستقیم(

جدول 4. ضرایب رگرسیونی )اثرات کل(

P )CR(نسبت بحرانی برآورد مسیر نام مسیر

0/001 دین داری ـ  ـ  ـ >  هوش اجتماعی

0/001 خودمتمایزسازی ـ  ـ  ـ >  دین داری

0/001 3/529 0/522 خودمتمایزسازی ـ  ـ  ـ >  هوش اجتماعی

همان طور که درشکل 3 و جدول 4، مشاهده می شود ضریب مسیر بین متغیر هوش 
اجتماعــی و خودمتمایزســازی در مدل اثر کامل )بدون حضــور متغیرمیانجی(، با 9۵ % 
اطمینان معنی دار اســت. بنابراین طبق نمودار تصمیم گیری روش بوت اســتراپ امکان 

1. total effect
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تحلیــل میانجی گــری برای متغیر دین داری وجــود دارد. در ادامه برای بررســی اثرات 
غیرمستقیم نتایج برای مدل با اثر میانجی نمایش داده می شود. 

جدول 5. اثرات غیرمستقیم )با حضور متغیر میانجی: دین داری(

خودمتمایزسازی دین داری هوش اجتماعی

0/001 0/001 0/001 دین داری

0/001 0/001 0/032 ـ  خودمتمایزسازی

در جدول ۵ ضریب مسیرغیرمســتقیم نمایش داده شده است. برای بررسی معنی دار 
بودن این ضریب، از جدول۵ استفاده می شود. 

جدول 6. معنی  داری اثرات غیرمستقیم )با حضور متغیر میانجی: دین داری(

خودمتمایزسازی دین داری هوش اجتماعی

......................... ......................... ......................... دین داری

......................... ......................... 0/241 خودمتمایزسازی

با توجه به نتایج گزارش شده در جدولهای ۵ و 6 مسیر غیرمستقیم هوش اجتماعی 
← دیــن داری ← خودمتمایزســازی در ســطح ۵ درصد معنادار نیســت. طبق روش 
بوت اســتراپ رابطه بین دو متغیر هوش اجتماعی و خودمتمایزســازی مستقیم است و 

متغیر دین داری نقش واسطه  ای ندارد. 
به منظور بررســی دقیق  تر مؤلفه  های خودمتمایزســازی، نتایج بررســی میانجی  گری 
دیــن داری در ارتباط بین هوش اجتماعی با هر یک از مؤلفه  های خودمتمایزســازی در 
جدول 7 ارائه شــده اســت. نتایج واســطه  گری دین داری بین هوش اجتماعی با مؤلفه  

واکنش  پذیری عاطفی در جدول 7 ارائه می  گردد.
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 جدول 7. بررسی نتایج مدل میانجی  گری دین داری در رابطه هوش اجتماعی
 با مؤلفه  جایگاه من، گریز عاطفي و هم آمیختگي با دیگران 

نتیجه
 مسیر مستقیم 
در حضور 
متغیرمیانجی

مسیر غیرمستقیم 
 در حضور 

متغیر میانجی

 مسیر مستقیم 
در حالت اثرکامل

)بدون حضورمیانجی(

متغیر هاي
 وابسته 

متغیر 
مستقل

اثرمستقیم 0/428 0/022 ـ  0/414 واکنش پذیري عاطفي 

عي
ما
جت
ش ا

هو

0/001 )0/299( 0/001 سطح معني داري

اثرمستقیم
0/424 0/028 ـ  0/408 جایگاه من

0/001 )0/286( 0/001 سطح معني داري 

اثرمستقیم
0/405 0/018 ـ  0/395 گریز عاطفي 

)0/001( )0/340( 0/001 سطح معني داري

اثرمستقیم 0/332 0/50 0/300 هم آمیختگي با دیگران

)0/006( )0/230( )0/010( سطح معني داري 

در فرضیه نقش هوش اجتماعي بر واكنش پذیري عاطفي اثر مســتقیم بدون حضور 
متغیر میانجی، با توجه به مقدار آماره P که کمتر از 0/0۵ است ، معنادار است و می  توان به 
بررسی اثر میانجی پرداخت. در ادامه مسیر غیرمستقیم بررسی می  شود، این مسیر با توجه 
به مقدار آماره P )0/299( که بیش تر از 0/0۵ است، معنادار نیست. و نتیجه گرفته می شود 
کــه متغیر دین داری رابطه بین هوش اجتماعــی و واکنش  پذیری عاطفی را میانجی گری 

نمی کند و تنها اثر مستقیم هوش اجتماعی بر واکنش  پذیری عاطفی تأیید می  گردد. 
در فرضیه نقش هوش اجتماعي بر جایگاه من، اثر مستقیم بدون حضور متغیر میانجی، 
با توجه به مقدار آماره P که کمتر از 0/0۵ است، معنادار است و می  توان به بررسی اثر 
میانجی پرداخت. در ادامه مسیر غیرمستقیم بررسی می  شود، این مسیر با توجه به مقدار 
آماره P )0/286( که بیش تر از 0/0۵ است، معنادار نیست. و نتیجه گرفته می شود که متغیر 
دیــن داری رابطه بین هوش اجتماعی و جایگاه مــن را میانجی  گری نمی کند. و تنها اثر 

مستقیم هوش اجتماعی بر جایگاه من تأیید می  گردد. 
در فرضیــه نقش هوش اجتماعي بر گریز عاطفي اثر مســتقیم بــدون حضور متغیر 
میانجی، با توجه به مقدار آماره P که کمتر از 0/0۵ اســت ، معنادار اســت و می  توان به 
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بررســی اثر میانجی پرداخت. در ادامه مســیر غیرمستقیم بررســی می  شود، این مسیر با 
توجه به مقدار آماره P )0/340( که بیش تر از 0/0۵ است، معنادار نیست. و نتیجه گرفته 
می شــود که متغیر دین داری رابطه بین هوش اجتماعــی و گریز عاطفی را میانجی گری 

نمی کند. و تنها اثر مستقیم هوش اجتماعی بر گریز عاطفی تأیید می  گردد. 
در فرضیه نقش هوش اجتماعي بر هم آمیختگي با دیگران اثر مستقیم بدون حضور 
متغیر میانجی، با توجه به مقدار آماره )P  (که کمتر از 0/0۵ است ، معنادار است و می  توان 
به بررسی اثر میانجی پرداخت. در ادامه مسیر غیرمستقیم بررسی می  شود، این مسیر با توجه 
به مقدار آماره P )0/340( که بیش تر از 0/0۵ است، معنادار نیست. و نتیجه گرفته می شود 
کــه متغیر دین داری رابطه بین هوش اجتماعی و هم آمیختگی با دیگران را میانجی گری 
نمی کنــد. و تنها اثر مســتقیم هوش اجتماعی بر هم آمیختگی بــا دیگران تأیید می  گردد. 

بحث و نتیجه گیری
هــدف از انجام این مطالعه بررســي رابطه ســاختاري بین هــوش اجتماعی و خود 
متمایزسازی معلمان با واسطه  گری دین داری بود. نتایج تحلیل مدل معادالت ساختاري در 
قالب روابط موجود در مدل، وجود رابطه مستقیم بین هوش اجتماعی و خود متمایزسازی 
را نشان داد. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که هوش اجتماعی بدون واسطه 
دین داری با خودمتمایزسازی رابطه مستقیم و معنادار دارد. یعنی هر چه هوش اجتماعی 
معلمان باالتر باشــد خودمتمایزسازی نیز در آنان بیش تر خواهد شد. نكته قابل توجه این 
اســت كه پیشینه جامع و مســتقلي در زمینه روابط خودمتمایزسازی و دین داری و هوش 
اجتماعی وجود ندارد و از این رو، امکان مقایســه نتایج بــا تحقیقات قبلی وجود ندارد. 
در تبیین نقش مستقیم هوش اجتماعی در خودمتمایزسازی معلمان می توان گفت که 
هوش اجتماعی به عنوان توانایی به انجام رساندن وظایف و کارهای بین فردی و خردمندانه 
رفتار کردن در رابطه  ها مطرح است که فرد را در درک و فهم پیام  ها، تنظیم عواطف و آگاهی 
نسبت به ارتباط با دیگران یاری می کند که این امر به نوبه خود منجر به سازگاری بهتر فرد 
.)Skowron & Schmitt, 2003( با اطرافیان، رسیدن به تمایز یافتگی بیش تر و باالتر می  شود

هم چنان که مالحظه شد هوش اجتماعی با هرکدام از مؤلفه  های سازه خودمتمایزسازی 
نیز رابطه مستقیم و مثبت و معناداری دارد. یکی از این مؤلفه  ها واکنش  پذیری عاطفی است، 
یعنــی با باال رفتن هوش اجتماعی در معلمــان واکنش  پذیری عاطفی در آنان نیز افزایش 
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می  یابــد. در تبیین ایــن یافته می توان گفت هر چقدر افــراد از هوش اجتماعی بیش تری 
برخوردار باشــند از واکنش  پذیری مثبتی در ارتباطات میان فردی برخوردار خواهند بود. 
به طوری  که افرادی که از هوش اجتماعی پایینی برخوردار باشند کمتر تمایز یافته ترند و از 
لحاط عاطفی و هیجانی بسیار واکنش  پذیرند؛ باورهای تعریف شده ای برای خود ندارند. 
به شدت به حمایت دیگران نیازمندند، توانا به ساختن مرزها و حریم  های شخصی سالم 

در پیوندهای شان نیستند. 
نتایــج نشــان داد که متغیر دیــن داری رابطه بین هــوش اجتماعی و جایــگاه من را 
میانجی  گری نمی کند و تنها اثر مستقیم هوش اجتماعی بر جایگاه من تأیید می  گردد. یعنی 
هوش اجتماعی بدون واســطه  گری دین داری به طور مســتقیم باعث افزایش جایگاه من 
شــده اســت و در واقع با افزایش مســتقیم هوش اجتماعی در معلمان مؤلفه جایگاه من 
درمتغیر خودمتمایزسازی نیز افزایش می  یابد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که افرادی که از 
هوش اجتماعی باالیی برخوردارند می  توانند از هویت شخصی یا جایگاه من نیرومندتری 
برخوردار باشند و به خاطر کسب رضایت دیگران رفتار و عقاید خود را تغییر نمی دهند. 
هر چه جایگاه من افزایش یابد، فرد اعتماد به نفس و خودباوری بیش تری بر اساس عقاید 
و ارزش  هــای خود زندگی می کند و خودش را مســئول زندگــی خود می داند و در نتیجه 
به جای این که دیگران را مســئول زندگی و مشــکالت خود بداند، خودش برای اداره بهتر 
زندگی و رفع مشــکالت اقــدام می کند. در نتیجه می تواند به ســطح مطلوبی از عملکرد 
 ،)Zimmer & Ducat ,2011( 1زیمــر و دوکات .)برســد )کیانی، شــیروانی و خندان، 1393 
نیز این واقعیت را تأیید می کنند و اذعان می دارند که افراد با هوش اجتماعي باال تعریف 
مشخصی از خود عقایدشان دارند، می  توانند جهت خویش را در زندگی انتخاب نمایند و 
در موقعیت  های عاطفی شدید که در بسیاری از افراد منجر به بروز رفتارهای غیر ارادی و 
گرفتن تصمیم  های نافرجام می شود، کنترل خود را از دست نمی  دهند. هم چنین، نتایج نشان 
داد که متغیر دین داری رابطه بین هوش اجتماعی و هم  آمیختگی با دیگران را میانجی  گری 
نمی کند و تنها اثر مستقیم هوش اجتماعی بر هم آمیختگی با دیگران تأیید می گردد. با توجه 
به نتایج به دســت آمده مشخص شــد که هوش اجتماعی با هم آمیختگی با دیگران رابطه 
مستقیم و مثبت و معناداری دارد. یعنی با باال رفتن هوش اجتماعی در معلمان، هم آمیختگی 
با دیگران در آنان نیز افزایش می یابد. یعنی هر چه هم آمیختگی با دیگران فرد باالتر رود، 

1. Zimmer &Ducat
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افراد بیش تر وقت و انرژی خود را برای انجام کارها و انتظارات دیگران به منظور جلب تأیید 
و نظر آنها سپری می  کنند. افراد از ترس آشفتگی  های برآمده از هم آمیختگی با دیگران و 
پیامدهای آن از برپایی ارتباط دوستانه و نزدیک شدن به دیگران گریزانند و آماده مشکالت 
روان شناختی و بروز نشانه  های بیماری هستند. به دلیل این که سطوح پایینی از تمایز یافتگی 
را دارند، برای کسب خشنودی دیگران رفتار و باورهای خود را تغییر می  دهند و هیجانات 
و تأثیرپذیری از محیط در آن غالب است و آن را در روابط  شان با دیگران نیز وارد می  کنند. 
بیش تر انرژی  شان را متوجه تجربه کردن و شدت بخشیدن به احساسات  شان می  سازند. آن ها 
در یک دنیای هیجانی به دام افتاده  اند و در روابط نزدیک  شان بیش از اندازه درگیر و آمیخته 
با دیگران هستند و به جای در میان گذاشتن ارزش  ها و دیدگاه  های راستین، خود دروغین 
را بــروز می  دهند. و در نتیجه خــود را نادیده می  گیرند و از آ  ن جا که توجه به خود از ابعاد 

سالمت روانی است، پس باید توجه بیش تری به آن نشان داده شود. 
در مجموع، مي  توان این ایده را مطرح كرد كه رشد گرایشات سكوالریستي در جامعه 
ایران )طبق تحقیقات متعددي مانند سراج زاده و توکلی، 1380( تأثیر خود را بر معلمان نیز 
گذاشــته است. این گرایشات سكوالریستي باعث مي  شود كه دین به عنوان امري فردي یا 
شخصي در نظر گرفته شود كه در اثر آن، دین داران تالش و كوششي براي انتقال ارزش  هاي 
دیني خود به دیگران نمي كنند، چراكه دین را امري فردي تلقي مي  كنند. در تفكر سكوالر، 
همان  گونه كه مي  دانیم، حوزه دخالت دین محدود به زندگي شخصي است و دین نباید در 
اموري مانند تعلیم و تربیت، سیاست، اقتصاد و... وارد شود. شاید یكي از دالیل زیربنایي 
عدم فعالیت دیني معلمان در مدارس، به این عامل بازگردد كه البته اثبات آن نیاز به انجام 
مطالعات دقیق  تر و بررسي تجربي دارد. احتمال دارد بخشي دیگر از این مسئله یعني عدم 
یا كاهش فعالیت دیني معلمان در مدارس به مسائل سازماني در آموزش و پرورش و در 
مدارس مربوط باشــد. یكي از مهم  ترین آن ها به شلوغي و تراكم بیش از حد دانش آموزان 
در كالس  هاي درسي مربوط است. در فضاي متراكم موجود به قول معلمان تمام كوشش 
معلمان صرف مبصري و نظم دهي به كالس مي  شود و اساسًا مجال و وقتي براي فعالیت 

هاي تربیتي و دیني آن ها در كالس باقي نمي ماند. هم چنین واسپاري تمامي اختیارات تربیتي، 
دیني و اخالقي در مدارس به مسئولین امور تربیتي در مدارس: در فضاي كنوني انتظاري 
از معلمان براي اشاعه امور دیني وجود ندارد و این گونه امور به طور كلي به مربیان امور 
تربیتي واگذار شــده است، در حالي كه مســئوالن امور تربیتي مدارس نمي  توانند از عهده 
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این امور برآیند. مســئله دیگر در این میان به موضوع همیشگي رفاه و حقوق معلمان باز 
مي  گردد . علی رغم رشــد مناسب حقوق معلمان در چند سال اخیر، كماكان حقوق معلمان 
نســبت به ســایر اقشــار جامعه حتي كارمندان دولت پایین  تر است و این مطلب موجب 
رشــد احســاس محرومیت نســبي در بین آنان مي  گردد. این در حالي است كه این امر با 
اقتضائــات كار فرهنگي كه نیاز به روحیه آرام و فراغت دارد، هم خواني ندارد. به عبارت 
دیگر، معلمي كه به شدت دغدغه امور روزمره زندگي خود را دارد، نمي  تواند پي گیر مسائل 
دیني و تربیتي دانش آموزان باشــد. با وجود این، بســیاري از معلمان صادقانه و مخلصانه 
در كنار فعالیت هاي آموزشــي به هدایت و آگاهي بخشــي و ارائه مشاوره به دانش آموزان 
خود مشــغول هستند و شــأن واالي تدریس و تعلیم را ارج مي نهند، اما وقتي به گستره و 
جمعیت وسیع و عائله گسترده آموزش و پرورش در اقصي نقاط كشور نظر داشته باشیم ، 
حاكمیت این  روحیه در تمامي معلمان فراگیر نیست. در پایان پیشنهاد می  شود که به منظور 
داشــتن معلمان کارآمد که از خودمتمایزسازی بیش تری برخوردارند باید هوش اجتماعی 
آنان را ارتقا بخشــید. هرگونه تدابیری که در راســتای تقویت مؤلفه  های هوش اجتماعی 
 اندیشیده شود به نظام آموزشی کمک می کند که کارآیی معلمان در انجام وظایف آموزشی 
و تربیتی  شان افزایش یابد. تحقیق حاضر دارای محدودیت  هایی است. از جمله آن که در 
این پژوهش از پرسش نامه  های استفاده شده در جامعة آماری غیرایرانی استفاده شده است 
و این امر ممکن اســت نتایج را تحت تأثیر قرار داده باشد. پیشنهاد می  شود در تحقیقات 
آینده از ابزارهای مناســب  تر استفاده شود. دیگر محدودیت پژوهش حاضر به استفاده از 
طرح همبستگی بر می  گردد که الزم است به این امر توجه شود که استنباط عّلی از این گونه 
پژوهش ها به قوت پژوهش های آزمایشی نیست. هم چنین الزم است در تعمیم یافته  های 
به گروه  هایی غیر از معلمان ابتدایی جانب احتیاط رعایت شــود و به همین دلیل پیشنهاد 

می  شود تحقیقات آینده به بررسی این مدل در بین معلمان سایر مقاطع اقدام نمایند. 

تشکر و قدر دانی 

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد به خاطر 
همکاری در اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری می شود.
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