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اجتماعي بيا شياص

هياي عملکير

مطالعه حاضر با هدف بررسي رابطه بين اصول بديهي اجتماعي (بدبيني اجتمااعي
پيچيدگي اجتماعي پاداشِ کوشش ديانت و کنترل سرنوشت) با عملکارد اجتمااعي
مثبت (قدرداني پيوند با طبيعت مشارکت اجتماعي دگرانديشي و دغدغه همدالناه)
در دانشجويان انجام گرفته بهعالوه تفاوتهای جنسيتي نيز در بين متغيرها مورد
تهران استفاده شده و جهت تحليا دادههاا نياز از تحليا همبساتهي دومتغياره و
تحلي همبستهيکانوني استفاده شده است .به منظور بررسي تفاوت های جنسيتي
در الهوهای رابطه يافته شده از الهوسازی معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده شاده
است .نتايج نشانداد که از بين اصولبديهي؛ پيچيدگي اجتماعي و پااداشِ کوشاش
قویترين همبستهي را (به نحو مثبت) با متغيرهای مالک داشتهاند درحاليکه کنترل
سرنوشت به نحو معنادار با متغيرهای مالک همبستهي نداشته است .اصول بديهي
بيشترين همبستهي را با قدرداني و کمترين را با مشارکت اجتماعي داشتهاند .نتايج
مربوط به  SEMنشان داد؛ رابطههای يافت شده بين متغيرهای پيش بين و مالک در
زنااان و مااردان يکسااان بااودهانااد .ماايتااوان اياانگونااه نتيجااهگرفاات کااه؛ اصااول
بديهياجتماعي همبستهيهای قابا تاوجهي باا متغيارهاای ماالک ماورد مطالعاه
داشتهاند.
کلني واژه ها :اصول بديهي اجتماعي قدرداني همدلي پيوند با طبيعت مشارکت اجتماعي.

1
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بررسي رابطه بين

اوي ب بيي ي

بررسی رابطه بین اصول بدیهی اجتماعی با شاخصهای عملکرد اجتماعی مثبت دانشجویان

مقيمه

داراي تبعا

فردي و اجتماعي مثبوت اسوت و وجوودي

اصوووب بوودیهي اجتموواعي 1بووع عنوووان اعتتووادا

متعالي در کار است .شایان ذکر است کع دیانت در بافت

تعموویمیافتووع در خصووود خووود ،متوویي اجتموواعي و

حاضر بع معني آن نیست کع فرد تا چوع حود ارزِهواي

جسماني یا جهان روحاني تعریف مي شوند کوع شو

مذهبي را دنباب مي کند یا بع رفتارهاي مذهبي ميپوردازد.

یک عبار

کع مبین رابطع بین دو ماهیت یا سازه اسوت

این بعد از اصوب بدیهي اجتماعي بوع طوور خواله بوع

دیگر اصوب بودیهي

اجتماعي فرد در خصود مذهب موي پوردازد.

را بع خود مي گیرند ] .[1بع عبار

اعتتادا

اجتماعي بع اعتتاداتي داللت موي کننود کوع بوع بافوت

کنترب سرنوشت نشانگر آن است کع فرد تا چع حد معتتد

خاصي وابستع نیستند و چنین صورتي را دارند:

است کع برآیندها و ات اقا

"الف و ب مرتبي هستند" .بع نتوي کع الف و ب

مهم زندگي متدر شده انود و

تتت کنترب نیروهاي غیرانساني قرار دارند و البتوع قابو

ميتوانند هر سازهاي باشند .بع عنوان مثاب این اعتتاد کع

پیش بیني و تغییر هستند .اصوب بدیهي اجتمواعي توسوي

"دانش براي موفتیت الزم است" داللت دارد بر رابطع

متیاس اصووب بودیهي اجتمواعي ( ) [2]:SASسونجیده

بین دانش و موفتیت و لذا یک اص اجتماعي است کع

ميشوند.

مم ن است شخصي بع آن اعتتاد داشوتع باشود و آن را

مطالعا

بدیهي فرض کند .بر اساس مجموععاي از تتتیتا

بین

فراواني نشوان از وجوود رابطوع بوین ابعواد

پنجگانع  SASو دامنع وسیعي از متغیرهاي روان شوناختي

فرهنگي انجام شده در حدود  04کشور (شام کشوور

دارند .از جملع این متغیرها ميتوان بع نگرِهوا ،عالیو

ما) ] [2پنج اصو بودیهي اجتمواعي کوع وابسوتع بوع

شغلي ،شیوه هاي متابلع ،بهزیستي شخصوي ،شخصویت و

فرهنگي خاد نیستند را شناسایي کردند شام  :بودبیني

ارزِها اشاره کرد (براي مرور بع ] [3،2مراجعوع کنیود).
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اجتماعي ، 2پیچیودگي اجتمواعي ،3پواداِ کوشوش، 0

مطالعع حاضر کع در اص مطالعع اي اکتشوافي اسوت بوع

دیانت و کنترب سرنوشت .

دنبوواب بررسووي رابطووع بووین اصوووب بوودیهي اجتموواعي و

بنا بر نظر لونگ و باند ] [2بدبیني اجتماعي نشوانگر

مجموعع اي از متغیرهاست کع نشوانگور عمل ورد مثبوت

نگرشوي عموموام من ووي نسوبت بووع موردم و م سسووا

بین فردي ،اجتماعي و متیطي افوراد اسوت .ایون رابطوع

اجتماعي است .این اص مبین آن است کع فرد توا چوع

تابتاب بع صور

حد از بودن خود در جریان زندگي انتظار نتایج من ي را

قرار نگرفتع است .در زیر بع متغیرهاي مالک بع کار گرفتع

دارد ،علي الخصود در رابطع با افرادي کع از خوود او

شده اشاره ميشود.

قدرتمندتر هستند .پیچیدگي اجتماعي نشانگر قضواو

مستتیم مورد توجع و بررسوي متتتوین

قدرداني بع عنوان شاخصي از عمل ورد اجتمواعي و

فرد در خصود تغییرپذیري رفتار افراد و میزان دخالت

بین فردي ب ار گرفتع شده است .نویسندگان کالسیک بور

عوام مختلف در تعمویم نتوایج اموور اسوت .پواداِ

نتش ایجاد و ابراز قدرداني در سالمت و نشاط جامعوع و

کوشش نشانگر میزان اعتتاد فرد بر این است کوع درون

شهروندان تأکید داشتعاند] .[0در بافت روانشناسي مثبت

دادهایي چون دانش ،تالِ و برنامع ریزي با دقت قوادر

نیز از قدرداني بع عنوان ی ي از قو هاي انساني ] [ یواد

هسوتند .دیانوت

مي شود کع بع ارتتا بهزیستي فردي و بین فوردي شوخه

بع برطرف کردن چالشها و مشو ال

یاري ميدهد و بع احتماب زیاد براي جامعع بع عنوان یوک
ک سودمند است.

1 .. social axioms
2 . social cynicism
3 . social complexity
4 . reward for application
5 . religiosity
6 fate control

7 .. social axiom survey
8 . gratitude
9 positive psychology

2
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نشانگر میزان اعتتاد فرد بع این است کوع اعمواب موذهبي

محسن جوشنلو و همکاران

مشارکت اجتماعي 1با درک روان شوناختي از اجتموا ،

این پووهش ،پووهشي توصی ي-همبستگي اسوت کوع

همانندسازي با اجتما و بهزیستي اجتماعي در ارتبواط

در آن متغیرها با روِ پیمایش سنجیده شدهاند.
آزم

عمل رد اجتماعي مثبت در مجموعوع متغیرهواي موالک

 343دانشجوي دانشگاه تهران نمونع پووهش حاضر را

قوورار داده شوود .دو متیوواس دغدغووع همدالنووع 2و

تش ی دادند .نمونع بع صور

دگر اندیشي 3نیز براي سنجش همودلي بوع کوار گرفتوع

این نمونع از دانش دههاي مختلف دانشگاه گردآوري شود

شدند .همدلي منجر بع رفتارهاي مثبت اجتماعي ميشود
]  [ ،و مبادال

در دسترس انتخاب شود.

(

پسر و  24دختر) .میانگین سن نمونوع  21/ 0بوود

اجتماعي مناسب را تسوهی مويکنود

(انتراف معیار=  211 .)2/ن ر (  )٪ /قومیت خود را

نهایتام ،نظر بع اهمیت موضوو دوام پوذیري متویي

ن ر(  )٪ /کورد و  12ن ور ( )٪0مووارد دیگور گوزارِ

] .[14،

فارس 03 ،ن ر ( )٪10/2تورک 10 ،ن ور (  )٪0/لور23 ،

زیست کع اخیرام تبدی بع معض اجتماعي عمدهاي شده
است ،متیاسي نیز بع منظور سنجش پیونود بوا طبیعوت

کردند 21 .ن ر ( )٪ 1از شرکت کنندگان از شهر تهوران

0

بودند و

(میزاني کع فرد خود را بخشي از جهان طبیعوي تصوور

ن ر (  )٪2از سایر شهرهاي ایران.

ابزار تحقنق

ميکند) نیز است اده شد .پیوند با طبیعوت بوا رفتارهواي

تمام متیاس ها استاندارد بوده و از زبان انگلیسوي بوع

سازگار با متیي زیست و رضایت از زنودگي افوراد در

فارسي ترجمع شدند.

رابطع است ] .[11ایون سوازه کوع از دب روان شناسوي
شاخع از روانشناسي ،قوادر بوع گسوترِ دادن م هووم

اجتماعي (شام  4ماده) براي سونجش اصووب بودیهي

عمل رد مثبت است تا حدي کع جنبع متیطي را نیز بوع

اجتماعي ب ار گرفتع شد ] .[1پاسخگویان بوا اسوت اده از

آن چع از عمل رد مثبوت در ذهون روانشناسوان اسوت

متیاس لی ر

مخوالف= ،کوامالم

مي افزاید .لذا ب ارگیري چنین سازه هایي بر پهنا و عم

مواف ) بع سو اال

نظریع روانشناسي ميافزاید .بر این اساس ،در پوووهش

زیر متیاس بدبیني اجتماعي (  1مواده) ،پواداِ کوشوش

حاضر این متغیر نیز ب ار گرفتع شد تا شاخصي باشد از

( 10موواده) ،پیچیوودگي اجتموواعي ( 12موواده) ،کنتوورب

رابطع مثبت و سازنده فرد و طبیعت .بدین وسویلع افو

سرنوشت ( ماده) و دیانت ( ماده) را در بر میگیرد.

تایي ( =1بع شود

پاسود دادنود .ایون پرسوش ناموع

پووهش حاضر از سطح بوینفوردي و اجتمواعي فراتور

قدرداني .فرم شش ماده اي پرسش نامع قودرداني

ميرود تا جایيکع رابطع افراد با اجتما بومشناختيشان

بع منظور سنجش قدرداني ب ار گرفتع شد .این پرسشنامع

نیز مورد سنجش قورار مويگیورد .از اهوداف پوووهش

جهت سنجش گرایش فرد بع تجربع قودرداني در زنودگي

حاضر همچنین بررسي ت او هاي جنسوي موجوود در

روزانع طراحي شده است .پاسخگویان در متیاسوي ه وت
تایي ( =1بع شد

رابطع بین متغیرهاي پیشبین و مالک مي باشد.

][12

مخالف= ،کامالم مواف ) بوع سو اال

پاسد دادند .تتلی هاي آماري نشان داد کع با حذف ی ي
از موارد این پرسش نامع مي تووان آل واي آن را بوع نتوو
چشمگیري افزایش داد .بور ایون اسواس مواده شوماره
حذف شد و آل اي این متیاس از

1 .. social participation
2 . emphatic concern
3 . perspective taking
4 . connectedness
to nature
5 eco-psychology

یافت.
3

 4/بع

 4/افوزایش
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متیطي سر برآورده است مانند سایر سوازههواي ایون

اصوب بودیهي اجتمواعي .پرسشونامع اصووب بودیهي
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بنابر نتایج مطالعا

قبلي کع نشان از آن دارنود کوع

روش

بررسی رابطه بین اصول بدیهی اجتماعی با شاخصهای عملکرد اجتماعی مثبت دانشجویان

پیوند با طبیعت .متیاس پیوند با طبیعت میر و فرنتوز
] [11بع منظور سنجش این کع تا چع حد فرد خود را با

بررسي قرار دهویم (بوا کنتورب واریوانش مشوترک بوین

طبیعت ی ي مي بیند ب ار گرفتع شد .شرکت کنندگان با

متغیرها) .براي بررسي همساني رابطع بین متغیرهاي مالک

مخالف،

و پیچیدگي اجتماعي و پاداِ کوشوش در دو جونش از

پنج تایي (=1بعشد

است اده از متیاس لی ر

الگوسازي معادال

= کامالم مواف ) بع  1ماده این متیاس پاسد دادند.
مشارکت اجتماعي .این متیاس شام  10ماده است

ام ان را بع ما مي دهد تا ت او

کع میزان مشوارکت فورد را در زمینوعهواي اجتمواعي،

افتههاي تحقنق

ماه گذشتع مي سنجد .شورکت کننودگان بوا اسوت اده از

جدوب 1آل اي تمامي متیاس هاي پوووهش را نموایش

متیاسي چهارتایي ( =1هرگز =2 ،ی بار =3 ،چندبار=0 ،

مي دهد .آل اي دو متیاس پیچیودگي اجتمواعي و کنتورب

پاسد دادند .این متیاس توسوي

سرنوشت کمي پایین بع نظر ميرسد با این حاب ضورایب

چی ونیاني و هم اران ] [ براي است اده در نمونوعهواي

آل اي بدست آمده بوراي ایون دو متیواس کوامالم مشوابع

امری ایي ،ایتالیایي و ایراني طراحي شد.

ضرایب بدست آمده در بسیاري از پوووهشهواي پیشوین

هموودلي .زیوورمتیوواسهوواي دغدغووع همدالنووع و

است (براي مثاب چن ،باند و چونگ [10] ،در یک نمونوع

دگراندیشي پرسشنامع همدلي ] [13بع منظوور سونجش

چینوويس سووینجلیش و هم وواران [1 ] ،در یووک نمونووع

گرایش همدالنع بع کار گرفتع شد .متیاس دگوراندیشوي
شام

ماده است کع تالِ فرد در خصود پوذیرِ

نظرا

از نتطوعنظور آنهوا را

دیگران و دیودن مسوا

امری ایي و لونگ و هم اران ]  [1در نمونعهایي از هنگ
کنگ ،چین ،هند ،اسرا ی و استوني) .جدوب  1همبستگي
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بین تمامي متیاسهاي پووهش را نمایش ميدهد.

مي سنجد .متیاس دغدغع همدالنوع نیوز احسواس هواي
صمیمیت ،متبت و نگراني براي دیگران را ميسنجد (
ماده) .پاسخگویان با است اده از متیاسي پونج توایي (=1
در مورد من صادق نیسوت = ،در موورد مون صوادق
است) بع س اال

پاسد دادند .تتلی هاي آماري نشوان

داد کع با حذف ماده  1از متیاس دگراندیشي مويتووان
آل اي آن را از

 4/بع 4/ 2افزایش داد .بر این اسواس

ماده شماره  1حذف شد.
شن هي تحلنل ا هها

براي تتلی دادههاي حاص  ،از تتلیو همبسوتگي

دومتغیره ،تتلیو همبسوتگي کوانوني ، 1و الگوسوازي
معادال

ساختاري ( )SEMاسوت اده شود .بور خوالف

تتلی همبستگي دومتغیوره سواده ،تتلیو همبسوتگي
کانوني (کع تتلیلي چند متغیره اسوت) ایون ام وان را
مي دهد کع قدر

بین گروهها را در میوزان

همبستگي بین متغیرها بررسي کنیم.

ت ریتي ،ورزشي ،سیاسي ،مذهبي و داوطلبانوع در سوع

بسیار زیاد) بع س اال

ساختاري است اده شد .این روِ این

پیش بیني کنندگي اصوب پنج گانوع را

1 . canonical correlation

4
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در پیش بیني متغیرهاي مالک بوع صوور

جمعوي موورد

محسن جوشنلو و همکاران

بدبیني
اجتماعي
پادِ

3

5

1

41/4

**0 /4

1

**3 /4

43/4

4 /4-

1

دیانت

40/4-

**31/4

41/4

*12/4

1

قدرداني

14/4-

**33/4

**31/4

4 /4-

**32/4

1

11/4-

**34/4

**31/4

41/4

14/4

**21/4

1

40/4

43/4

42/4-

4 /4-

43/4

44 /4-

41/4-

1

*1 /4-

**1 /4

**21/4

43/4-

**24/4

**23/4

**34/4

41/4

1

41/4

**24/4

**23/4

4 /4

*10/4

**22/4

**23/4

*10/4-

**03/4

1

1/4

0 /4

0/4

1/4

0/4

کوشش
پیچیدگي
اجتماعي
کنترب
سرنوشت

پیوند با
طبیعت
مشارکت
اجتماعي
دگراندیشي
دغدغع
همدالنع
ضرایب آل ا

2/4

/4

** p < 4/41

/4

/4

/4

* p < 4/4

پراکندگي تبیین شده با مدب است حاص

بع منظور بررسي بیشتر رابطوع بوین اصووب بودیهي

 1 – λنشانگور

اجتماعي و متغیرهاي مالک ،تتلی همبسوتگي کوانوني

متدار اثر ک مدب است .بنابراین براي مجمو پنج توابع،

ب ار گرفتع شد.

مي توان این گونع نتیجع گرفت کوع کو مودب در حودود
 4/04از پراکندگي مشترک بین دو مجموعع متغیر را تبیین

با است اده از این روِ آماري ،پووهشگر بوع جواي

ميکند ،کع متدار قاب توجهي است.

این کع براي هریک از متغیرهواي وابسوتع بوع صوور

تتلی کاهش بعد نشان داد کع تنها تابع اوب بع لتاظ

جداگانع تتلی رگرسیون اجرا کند ،متیاسي ترکیبوي از

آماري معنادار است ( p> 4/441و 00/0 ( =0/32و )2

متغیرهاي وابستع ایجاد مي کند .پونج اصو بودیهي بوع
عنوان پیشبینهاي متغیرهاي مالک بعکار گرفتع شودند.

 )Fو سایر تابع هاي دیگر بع لتاظ آماري معنادار نبودنود،

تتلی منجر بع پنج تابع با همبستگي کانوني بع ترتیوب

لذا صرفام تابع اوب ارزشمند تلتوي مويشوود (ایون توابع
 ٪3 /از پراکندگي مشترک را تبیین ميکند) کع در ادامع

 4/ ،/1 ،4/23 ،4/و  4/43شد .رويهم رفتوع مودب

بع شرح آن ميپردازیم.

(شام هر پنج تابع) بع لتاظ آمواري معنوادار ارزیوابي

ميگردد ( p> 4/441و 00/0 ( =0/32و 4/ ،F ) 2

جدوب شماره  2ضرایب تابع کانوني استاندارد شوده،

= .)Wilks’s λاز آنجوا کوع  Wilks’s λمعورف میوزان

ضرایب ساختاري (یوا بوار عواملي کوانوني) و مجوذور
5
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جيوب .1ضرایب آل ا و نتایج تتلی همبستگي بین متیاسها

بررسی رابطه بین اصول بدیهی اجتماعی با شاخصهای عملکرد اجتماعی مثبت دانشجویان

ضرایب ساختاري تابع  1را نمایش مويدهود .ضورایب

و ضریب ساختاري معنادار (  )4/بود .این ت او

ساختاري تابع نمایانگر آن است کوع قودرداني ()4/ 1

از وجود همبستگي بین متغیر هاي مالک است (براي مثاب

نتش بسیار مهمي را در مجموعع متغیرهاي موالک ای وا

همبسوووتگي بووواالي  4/03بوووین دغدغوووع همدالنوووع و

مي کند .دیگر متغیرهواي معنوادار دگراندیشوي ( ،)4/

دگراندیشي) .بنا بر نظر شري و هنسوون ]  [1در تتلیو

دغدغع همدالنوع (  )4/و پیونود بوا طبیعوت ( )4/

همبستگي کانوني همبستگي بین متغیرها بر روي ضورایب

هستند .این چهار متغیر همچنین از ضرایب تابع کانوني

تابع کانوني تأثیر گذاشتع و گاهي منجر بع این مويشووند

قاب قیاس نیز برخوردار بودند .تنها استثنا متغیر دغدغع

کع متغیري کع در واقع در توجیع پراکنودگي توابع نتوش

همدالنع بود کع داراي ضریب تابع غیرمعنويدار ( )4/2

دارد کم اهمیت جلوه کند.

جيوب .2نتایج تتلی همبستگي کانوني

Coef

متغير

rs

rs2

متغیرهاي پیشبین
بدبیني اجتماعي

21 /4-

پادِ کوشش

3 /4

/4

/4

/4

01/ 4

کنترب سرنوشت

11/4-

10/4-

4 /4

دیانت

3 /4

1/4

31/4

پیچیدگي اجتماعي

31/4-

11/4
/4
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rc

/4

rc2

33/4

متغیرهاي مالک
قدرداني

2/4

1/4

/4

پیوند با طبیعت

33/4

/4

2 /4

مشارکت اجتماعي

44 /4-

4 /4-

41/4

دگراندیشي

2 /4

/4

30/4

دغدغع همدالنع

20/4

/4

34/4

اشاره :ضرایب ساختاري ( )rsبزرگتر از │ │4/3بع صور

پررنگ نمایش داده شده اند.

 =Coefضرایب تابع کانوني استاندارد شده =rs ،ضرایب ساختاري = rs2 ،مجذور ضرایب
ساختاري =rc ،ضریب همبستگي کانوني = rc2،مجذور ضریب همبستگي کانوني.

در خصود مجموعع متغیرهاي پیش بین در تابع ،1

چهار متغیر ضرایب تابع کانوني قاب متایسوع اي نیوز

ضرایب ساختاري نشان مي دهند کع تموامي متغیرهواي

داشتند .قاب توجع است کع بودبیني اجتمواعي بوا تموام

پیش بین بع استثناي کنتورب سرنوشوت ( )-4/10کوم و

متغیرهاي معنادار تابع رابطع مع وس دارد.

بیش نتش معنادار ای ا ميکنند .بدبیني اجتماعي (-4/31

هم نتایج تتلب همبستگي و هوم تتلیو همبسوتگي

) ،پاداِ تالِ (  ،)4/پیچیدگي اجتمواعي (  )4/و

کانوني نشان دادند کع از بین اعتتادا

اجتماعي پنجگانع،

دیانت ( )4/ 1همگي نتش معنادار ای ا ميکنند .این

پیچیدگي اجتماعي و پاداِ کوشش قويترین همبستگي
6
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ناشي

محسن جوشنلو و همکاران

همسوواني رابطووع بووین متغیرهوواي مووالک و پیچیوودگي

بع کار گرفتع شدهاند .با نظر بع ضعیف بودن همبستگيهوا

اجتماعي و پاداِ کوشش در دو جونش از الگوسوازي

بین پاداِ کوشش و دو بعد همدلي (دغدغع همدالنوع و

معادال

دگراندیشي) مسیر بین پاداِ کوشش و این دو متغیر آزاد

ساختاري است اده شود .در ایون روِ متتو

براساس فرضیع اي کع در مورد روابي بوین سوازه هواي

در نظر گرفتع نشد .با توجوع بوع وابسوتگي نظوري (هموع

نهان یا اندازه گیري شده دارد ،بع تجزیع و تتلیو ایون

عمل رد اجتماعي فرد را ميسنجند) و همبسوتگي آمواري

روابي ميپردازد.

(جدوب  1را ببینید) بین چهار متغیر موالک ،کوواریوانش

در آغاز ،بر اساس تتلی هاي انجوام شوده در ایون

بین خطاهاي این چهار متغیر براي متاسوبع آزاد گذاشوتع

پووهش (همبستگي دومتغیوره و کوانوني) مودلي بوراي

شد .همچنین نظر بع همبستگي قاب توجع بوین پیچیودگي

1

اجتماعي و پاداِ کوشش ،کوواریانش این دو متغیر هوم

نمایش داده شده اسوت در کو نمونوع (شوام هوردو

براي متاسبع آزاد گذاشتع شد (براي مشاهده همبستگيها

جنش) بررسي شد .در این مدب پایع ،بر اسواس نتوایج

بع جدوب  1مراجعع کنید).

بررسي طراحي شد .برازِ این مودب کوع در شو

7
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شکل .1مدب پایع
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رابطع معناداري با این دو متغیور نودارد .بوراي بررسوي

کع بیشترین سهم را در پیش بیني متغیرهاي مالک دارنود
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را با متغیرهاي مالک داشتند و مشارکت اجتمواعي هوم

تتلی هاي انجام شده تا بع حاب صرفا دو اعتتاد اجتماعي

بررسی رابطه بین اصول بدیهی اجتماعی با شاخصهای عملکرد اجتماعی مثبت دانشجویان

پسر هست .ضوریب هواي رگرسویون اسوتاندارد شوده

شاخههاي

گزارِ شدهاند.

برازِ

بع منظور بررسي برازِ این مدب پایع در ک نمونع،
در تتلی عاملي تاییدي از روِ «درستنمایي بیشینع»

4/4 2 /21

1

و شاخههاي بورازِ 2اسوت اده گردیود .شاخصوهاي

برازِ خوب یا عالي هستند لذا تتلی عاملي تاییودي

در تصمیم گیري نسبت بع انتخاب مدب مناسب تر یواري

این مدب را کع بر اساس تتلی همبسوتگي دومتغیوره و

مي کنند .شاخصهاي بورازِ زیوادي وجوود دارد ،اموا

کانوني در نمونع حاضر طراحي شده است حمایت موي

پرکاربردترین آنها کع در عین حاب پایع و اسواس سوایر

کند.

شاخصها متسوب ميگردد x2،است .هرچع متدار  x2بع

مرحلع آخر ،بررسي فرضیع عدم تغیر اندازه گیوري

ص ر نزدیکتر باشد ،نشاندهنده برازِ بهتر مدب است.

ایوون موودب در دو جوونش اسووت .اسووت اده از

از آنجا کع متدار خيدو تتت تأثیر حجم نمونع و تعداد

SEM

چندگروهي براي بررسي ت او هواي بوین گروهوي از

روابي مدب ساختاري قرار مي گیرد ،در این مواقع متدار

روِهاي جدید و سرآمد است کع بوراي ایون منظوور

خي دو بزرگ ميشود ،بنابراین با ات ا بر  x2نميتوان بع

قویا پیشنهاد شوده اسوت (بوراي نمونوع ][21کاپوارا و

نتایج مطلووب دسوت یافوت ،درنتیجوع در کنوار ایون

هم وواران [22] ،2444بووایرن ،شولسووون و موووتن،

شاخه از شاخصهاي دیگري نیز براي بورازِ مودلها

 [23]،1بري و هم اران [20]،2442 ،فونتین،244 ،

تتریب
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] [2مردیت .)1 3 ،روِ کار بع این صور

( 3)RMSEAبراي مدلهاي خوب کمتر از  4/4و بوراي

است کع

در موودب فرضووي دومووي پووارامترهوواي مسوویرهاي بووین

مدلهاي متوسي بوین  4/4توا  4/4و بوراي مودلهاي

متغیرهاي پیش بیني کننده (پاداِ کوشش و پیچیودگي

ضوووعیف بووواالتر از  4/1اسوووت [1 ](22بوووراون و

اجتماعي) و متغیرهاي مالک چهارگانع براي زن و مورد

سودک .)1 3،0بر اساس یک قاعده کلي ،شاخصوهاي

ی سان در نظر گرفتع مي شود (آزاد گذاشتع نمي شوود)

برازندگي تطبیتي ( ، )CFIنرم شوده برازنودگي ()NFI

و برازِ مدب جدید بررسي مي شود .سپش از آزموون

براي مدلهاي خوب باالتر از  4/است (] [1مککوالوم

ت او

و اوسوووتین2444 ،س ][24کالیووون .)244 ،متوووادیر

بین خيدوهاي (][21کاپارا و هم واران ،2444

][22بایرن،شولسووون و موووتن،

شاخه هاي برازِ مدب در جدوب  3نمایش داده شده

[2 ] ،1مردیووت،

 )1 3دو گروه براي متایسع دو مدب است اده مي شود.

است .همچنین ضریب هاي رگرسیون استاندارد شده نیز
در ش

4/

4/

4/

4/4

چنانچع در جدوب دیده ميشود تمامي شاخههاي

برازِ ،متادیري آماري را بدست مي دهند کع متت را

است اده ميشود .ریشع خطاي میانگین مجذورا

RMSEA NFI IFI CFI p df x2

چنانچع برازِ مدب دوم بع صور

 1نمایش داده شده است.

معنواداري از مودب

اوب بدتر بود (در سطح  )4/4مي توان نتیجع گرفت کع
حداق ی ي از مسیرهاي بوین متغیرهواي پویش بوین و
مالک در بین دو جنش بع صور

معني داري مت واو

هستند (بع عنوان یک نمونوع فرضوي پواداِ کوشوش،
قدرداني را در زنها بع صور
1 . Maximum likelihood
2 . Fit indexes
3 . Root Mean Square Error of Approximation
4 . Brown & cudeck
5 . Comparative Fit Index
6 . Normed Fit Index

معناداري پیشوبیني موي

7 . measurement invariance
8 . chi square difference test

8

Downloaded from tlr.shahed.ac.ir at 12:19 IRDT on Wednesday June 20th 2018

Daneshvar (Raftar)/Education and Society/ Shahed University / 17 th Year / 2010 / No.42

ن تع :تمام پارامترها براي ک نمونع شوام دختور و

جيوب .3شاخههاي بر ارزِ

محسن جوشنلو و همکاران

بین

این دو با تموام متغیرهواي موالک بوع غیور مشوارکت

خي دو ها معني دار نباشد مي توان نتیجوع گرفوت کوع

اجتماعي رابطع مثبت دارند .مطالعا

قبلي نیز بین ایون

مسیرهاي بین متغیرهاي پیش بوین و موالک در بوین دو

دو بعد و شاخههاي عمل رد بوینفوردي و اجتمواعي

معناداري ندارنود یوا بوع اصوطالح مودب

همبستگيهاي معناداري را ثبت کردهاند .بع عنوان مثواب

دو گروه شناسایي شود .ولي چنانچع آزمون ت او

جنش ت او

آزموده شده در بین دو جنش نامتغیر 1یا همسنگ 2است.

متتتین دریافتع اند کع پاداِ کوشش بوا ویوگويهواي

مدب فرضي دوم با قورار دادن متودودیت بور روي

شخصوویتي چووون سووازِپووذیري [2 ] 0و مهربوواني و

مسیرهاي یاد شده (بین پواداِ کوشوش و قودرداني و

هماهنگي ] [10رابطع مثبوت دارد .ایون ویوگوي هواي

پیوند با طبیعت و بین پیچیدگي اجتماعي و هور چهوار

شخصیتي هریک کم و بیش با متغیرهاي مالک پوووهش

متغیر مالک) ساختع و بررسي شد ( = 14 ،x2= 1 /44

حاضر بع لتاظ نظري مرتبي هستند .متتتوین همچنوین

بین خي دوهاي این مودب بوا مودب

بین پیچیدگي اجتماعي و همدلي و صلحجوویي رابطوع

پایع معنادار نبود (  .)p = 4/4پش مي توان ایون نتیجوع

مثبت و بین این متغیر و خصومت رابطع من ي یافتوعانود

گیري را کرد کع مسیرهاي بین متغیرهواي پویش بوین و

]  .[2پیچیدگي اجتماعي همچنین با ارزِهوایي چوون

معناداري ندارند یوا در

نی وکاري ]  [1و فرا روي از خود ]  [2رابطع مثبت

 .(dfآزمون ت او

مالک در بین دو جنش مت او
بین دو جنش نامتغیر است.

دارد .این ن تع شایان ذکر است کع همبستگي نسبتام قوي

بحث و نتنجهگنري

بین دو متغیر پواداِ کوشوش و پیچیودگي اجتمواعي
(  )4/0ميتواند ی ي از عل این امر باشود کوع رابطوع
این دو متغیر و متغیرهاي مالک الگوي نسبتام مشابهي را

بدیهي اجتماعي و مجموعع اي از نشوانگرهاي عمل ورد

نشان ميدهند.

بین فردي ،اجتماعي و متیطي مثبت ،از دو روِ آماري

کنترب سرنوشت با هوی یوک از متغیرهواي موالک

همبستگي دو متغیره و تتلی همبسوتگي کوانوني بهوره

همبستگي معناداري نشوان نوداد .مطالعوا

گرفتع شد .نتایج تتلی همبستگي دو متغیوره نشوان داد

رابطع اي بین این متغیر و شاخههواي عمل ورد مثبوت

کع بدبیني اجتماعي با دگر اندیشي رابطع من ي دارد .این
تتتیتا

قبلوي نیوز

بینفردي و اجتماعي نیافتعاند .تنها استثنا مطالعع دین ا و

انجوام شوده قبلوي اسوت.

ایلیس و ]  [2است کع همبستگي نسبتام ضوعیف  4/1را

قبلي نشان از آن دارند کع بدبیني اجتماعي بوا

بین کنترب سرنوشت و همدلي گزارِ ميکنود .نهایتوام،

عمل رد بین فردي و اجتماعي ضعیف در رابطوع اسوت.

دیانت با قدرداني ،دگراندیشي و دغدغع همدالنع رابطوع

بع عنوان مثاب بدبیني اجتماعي با روی ردي خصومانع و

مثبت داشت .نظر بع یافتعهاي مطالعا

متابلع اي بع وابستگي متتاب ]  ،[2سطوح پایین همدلي

نیز قاب انتظار بود .مطالعا

و صوولحجووویي 3و سووطوح بوواالي خصووومت ]  [2و

پیشین این رابطع

نشانگر آن هستند کع ایون

متغیر باارزِ نی وکاري ]  [1و فراروي از خوود ] 2

سطوح پایین اعتماد بینفردي ]  [1در رابطع است.

[

و همدلي رابطع مثبت دارد ] .[2

گرچع پاداِ کوشش و پیچیدگي اجتماعي مم ون
است در نگاه اوب بع لتواظ نظوري رابطوع چنوداني بوا

4 .. agreeableness
5 . graciousness
6 . harmony
7 . benevolence
8 self-transcendence

1 . invariant
2 .. equivalent
3 amicability
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در پووهش حاضر ،بع منظور بررسي رابطوع اصووب

امر هم راسوتا بوا تتتیتوا
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تالِ خواهد شد تا آن پارامتر یا پارامترهاي متغیر بوین

نتایج تتلی همبستگي دو متغیره نشوان از آن دارد کوع
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کند ولي در مردها این مسویر معنوادار نیسوت) .سوپش

عمل رد اجتماعي و بین فردي افراد نشوان ندهنود ،اموا

بررسی رابطه بین اصول بدیهی اجتماعی با شاخصهای عملکرد اجتماعی مثبت دانشجویان

یک ن تع قاب توجع ایون بوود کوع اصووب بودیهي

پیچیدگي اجتماعي و دیانت باال).

اجتماعي هوی رابطوع معنواداري بوا متغیور مشوارکت
اجتماعي در نمونع حاضر ندارد .این در حالي است کع

در نهایت در پووهش حاضر از  SEMبهوره گرفتوع

بع لتاظ نظري چنین رابطع اي انتظار مي رفت .پوووهش

شد تا ت او هاي جنسي موجود سنجیده شوود .نتوایج

حاضر و سایر پووهشهاي انجام شده در این حووزه در

این بررسي نع تنها یافتعهاي تتلی همبستگي دومتغیوره

حاب حاضر اجازه توجیع این یافتع را بع ما نميدهد .نظر

و کانوني را مورد تایید قرار داد (با برازِ خوب مودب

آینده جهت

پایع) ،همچنین نشان داد کع رابطع بوین دو متغیور پویش

بع نوپا بودن این حوزه تتتیتاتي ،تتتیتا

بین پیچیدگي اجتماعي و پاداِ کوشش بوا متغیرهواي

توجیع چنین یافتعهایي ضروري بع نظر ميرسند.

مالک در بین دو جنش نا متغیر است و در نتیجع یافتعها

نتایج تتلی همبستگي کانوني حاکي از آن بود کوع

را مي توان بع هردو جنش تعمیم داد.

دانشجویاني کوع داراي سوطوح پوایینتوري از بودبیني
اجتماعي و سطوح باالتري از پاداِ کوشش ،پیچیدگي

رويهمرفتع نتایج بررسيهواي آمواري در پوووهش

اجتماعي و دیانت هستند سطوح بواالتري از قودرداني،

حاضر حاکي از آن است کع دو بعد پاداِ کوشوش و

پیوند با طبیعت ،دگراندیشي و دغدغع همدالنوع را نیوز

پیچیدگي اجتماعي بیشوترین نتوش را در بوین اصووب

نشان مي دهند .در بین اصوب بدیهي ،کنترب سرنوشت و

بدیهي پنج گانع در پیش بیني عمل رد مثبت بوین فوردي،

در بووین متغیرهوواي مووالک مشووارکت اجتموواعي نتووش

اجتماعي و متیطي ای ا مي کنند .مي توان این گونع نتیجع

معني داري را در تابع معني دار تتلی همبستگي کانوني

گرفت کع اصوب بدیهي اجتماعي رابطع قاب توجهي بوا

ای ا ن ردند کع نشان از نتش بسویار کمرنوگ آنهوا در

متغیرهاي مالک در نمونع است اده شده دارند .بع عبار
تعمیم یافتع در خصود خوود ،متویي
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بررسي س اب پوووهش حاضور دارد .نتوایج همبسوتگي

دیگر اعتتادا

کانوني کامالم در راسوتاي نتوایج همبسوتگي دو متغیوره

اجتماعي و جسوماني و جهوان روحواني بوا عمل ورد

است.

بینفردي ،اجتماعي و متیطي افراد در رابطع است.

است اده از تتلی همبستگي کانوني را مي توان ی ي

البتع پووهش حاضر از متدودیتهایي نیز برخوردار

پوووهش حاضور تلتوي کورد .ی وي از

است .با توجع بع حجم نمونع نسوبتام کوم و دانشوجویي

از نتاط قوو

برنامع هاي پیشنهادي هویي و هویي ] [ 3براي تتتیتا

بودن نمونع نمي توان نتایج را بع تمام مردم کشور تعمیم

آینووده در حوووزه اصوووب بوودیهي اجتموواعي بررسووي

داد .تعداد دانشجویان پسر نیز از دانشجویان دختر کمتر

نیمرخهاي 1اصوب بدیهي افراد است (بع جاي بررسوي

بود .لذا براي موضع گیري قاطع تر در رابطوع متغیرهواي

جداگانع هر اص ) .نتوایج تتتیو حاضور ،کوع اولوین

ب ار گرفتع شده در جامعوع ایرانوي انجوام پووهشوهاي

پووهش اسوت کوع در حووزه اصووب بودیهي از روِ

بیشتر در نمونعهاي متنو تر ضروري بع نظر ميرسد.

آماري همبستگي کانوني است اده کرده است ،نشانگر آن
است کع این روِ آماري قادر بع تولید یوک یوا چنود
تابع (یا نیمرخ) از اصوب بودیهي اسوت کوع بیشوترین
رابطع را با متغیرهاي مالک دارنود .چنوان چوع در بواال
اشاره شود ،ایون روِ نیمرخوي از اصووب بودیهي را
پیشنهاد کرد کع م ثر ترین نیمرخ در پیش بیني متغیرهاي

1 . profile
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