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 چکیده
 زیاادی  هاای آزمایش انجام با پردازاننظریه. دارند را الگو نقش مواقع بسیاری در معلمان: مقدمه
 تاثییر  تحا  ، مناسب الگوهای معرض در گرفتن قرار طریق از پسندجامعه رفتار که نداهداد نشان
 گیاری دیادگاه  و پرخاشاگری  ارتباط مدل بررسی حاضر پژوهش از هدف، بنابراین .گیردمی قرار

 .اس  معلمان در اجتماعی عتمادا ایواسطه نقش با پسندجامعه رفتار با اجتماعی
 شاام   پاژوهش  آمااری  جامعاه  .اس  همبستگی -توصیفی تحقیقات جزء پژوهش طرح: روش
 نفار  524 تعاداد  کاه  باشاد مای  6931 ساال  در سانند   شهر مدارس در شاغ  معلمان تمامی
 هاای پرسشانامه ، ایطبقاه  تصاادفی  گیاری نمونه روش به ژوهشپ نمونه عنوان به، کنندهشرک 

 مجموعاه ، (6934، همکااران  و محققی) اجتماعی گیریدیدگاه، (6934، فرزاهدی) پرخاشگری
 تکمیا   را (6933، شاری   و نیاا صافاری ) اجتماعی اعتماد، (2002، پنر) پسندجامعه شخصی 
 ماورد  مسایر  تحلیا   روش از اساتفاده  با و AMOS آماری افزارنرم با پژوهش هایهداد. کردند
 .گرف  قرار تحلی 
 قباولی  قابا   برازش از مذکور متغیرهای بین روابط پیشنهادی مدل که داد نشان نتایج: هایافته

 صاورت  باه  ها   اجتمااعی  گیریدیدگاه و پرخاشگری دادند نشان مسیر ضرایب .اس  برخوردار
. هساتند  رابطه در پسندجامعه رفتار با اجتماعی اعتماد راه از غیرمستقی  صورت به ه  و مستقی 
 .گرفتند قرار تثیید مورد پژوهش هایفرضیه تمامی، همچنین

 و پساند  جامعه رفتار بر اجتماعی گیری دیدگاه و پرخاشگری معنادار ایر به توجه با: گیرینتیجه
 سامم   ارتقاء برای کاربردهایی دارای مطالعه این نتایج، متغیرها این آموزش و دستکاری امکان
 .باشد می جامعه روان

 .اجتماعی اعتماد، پسندجامعه رفتار، اجتماعی گیریدیدگاه، پرخاشگری :کلیدیکلمات 
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Abstract 
Introduction: Teachers play the modeling role many times. Many 
theorists have shown that prosocial behavior is affected by exposure 
to appropriate models. Therefore, the purpose of this study was to 
investigate the relationship between aggression and social 
perspective-taking with prosocial behavior through the mediating 
role of social trust in teachers.  
Method: The research design is descriptive-correlational. The 
statistical population of the study consisted of all teachers working 
at schools in Sanandaj in 2017. in this study, 425 teachers were 
selected through the categorical random sampling method. The 
participants completed the aggression (zahedifar, 1196), social 
perspective-taking (mohaghegi and et al, 2016), pro-social behavior 
(penner, 2002), social trust (saffarinia and sharif, 2010) 
questionnaires. Data analysis was conducted by AMOS software 
using path analysis method.  
Results: The results showed that the final model has good fitness 
with the data. The path analysis model has determined that pro-
social behavior is influenced by aggression and social perspective-
taking directly and indirectly through a social trust. also, all research 
hypotheses are confirmed.  
Conclusion: Considering the significant effect of aggression and 
social perspective-taking on pro-social behavior and the possibility 
of manipulation and training of these variables, the results of this 
study have implications for promoting community mental health. 
Keywords: Aggression, Social Perspective Taking, Pro-social 
Behavior, Social Trust. 
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 مقدمه

 شخصایت  و اجتماایی  شناسیروان حوزه به ایفزاینده توجه اخیراً شخصیت انواع مورد در تحقیقات
، پساند جامعه رفتار به شناسیروان یالقۀ جرقه (.6112، 1زانگ و زینگ، لی، چن، یز) اندداده نشان

 یالقۀ پژوهشگران میان در، 1621 دهۀ از و (6112، 6بارون و برنسکامب) بود 1621 دهه اواسط در
 اوایا   در (.6114، 4کارین ) آمد وجود به 3پسندجامعه رفتار هایریشه و ماهیت مطالعه به روزافزونی

 و اسکاریز، پنر) کردند بازارزیابی را «پسندجامعه شخصیت» ایده اجتمایی شناسروان چند1691 دهۀ
 پژوهشاگران  کاه  بود آن از بعد و 1661 دهۀ از و، (1691، 2نفک و کریسجان، راشتون ؛1693، 5الیز

 .کردند آن سنجش برای ابزارهایی ساختن به شروع شخصیت و تماییجا شناسیروان حوزه
، داویدیو، پنر) است سودمند دیگران برای معموالً که است رفتاری یکل طور به پسندجامعه رفتار
 ماورد ، گذارند تأثیر پسندجامعه رفتار بر شودمی تصور که ییوامل، هرچند (.6115، 2شرودر و پلیاوین
 شناسیروان هایدیدگاه با تبطمر تحقیقات یمده، وجود این با. اندگرفته قرار تجربی هگسترد بررسی

 و ایزمیناه  یوام  به یمدتاً اجتمایی شناسانروان، سو یک از. نداشده هدایت شخصیت و اجتمایی
 کنناد  مشخص تا اندکرده تالش شخصیت شناسانروان، سو دیگر از. اندداده اهمیت انگیزشی مبانی

 از برخای  نقاش  رویکرد دو هر، البته. دارند پسندجامعه رفتارهای تشویق به تمای  گرایشات کدام که
 ایان  در تحقیقات کمبود وجود این با، دهندمی نشان را تکانه کنترل و هیجان، اخالقی هایاستدالل

-جامعاه  در شخصیتی و یاطفی متعدد یوام  (.6119، 9زلنسکی و آلن وان، روسی) دارد وجود زمینه

 و اجتماایی  گیریدیدگاه، پرخاشگری مث  متغیرها برخی تأثیر اینجا در، وجود این با. مؤثرند پسندی
 .شودمی اشاره آنها به زیر در که است شده بررسی اجتمایی ایتماد

 آسیب است ممکن که است اجتمایی و یمومی سالمت مشکالت مهمترین از یکی پرخاشگری
 گئو، یانگ، لی، وانگ) باشد داشته دنبال به را رفتاری و شناختی روان مشکالت یا و جسمی مستقیم

، کاای) شاود ماای اساتفاده  رفتارهااا اناواع  از بساایاری توصای   باارای پرخاشاگری  از .(6112، 6ژاو و
 ایابطاه ر، (دادن ها   یاا  زدنکتاک ) آشکار شک  به است ممکن و( 6113، 11مانسن و مونتگمری

، شک  هر به ولی (6113، 11هاولی و جونز، هنریش، لیت ) باشد( گیریباج) ابزاری و( پراکنی شایعه)
 باروز  سابب  کاه  اوسات  اماوال  و زناده  موجود یک به رسانیآسیب و تخریب رفتارها اینگونه هدف

                                                 
1. Xie, Chen, Lei, Xing & Zhang 
2. Branscombe & Baron 

3. Prosocial behavior 

4. Crain 
5. Penner, Escarrez & Ellis 

6. Rushton, Chrisjohn & Fekken 

7. Penner, Dovidio, Piliavin  & Schroeder 
8. Ruci, van Allen & Zelenski 

9. Wang, Lei, Yang, Gao & Zhao 

10. Kaye, Montgomery & Munson 
11. Little, Henrich, Jones & Hawley 
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 از نقا   باه  ؛1664، 1ریچاردساون  و باارون ) گاردد می قربانی سوی از اجتنابی و دفایی هایواکنش
 منفای  ایرابطاه  پساند جامعاه  رفتار با انهپرخاشگر رفتارهای گونهاین (6112، 6موریس و ول مکس
، باریکس ، کنناد می تقویت را منفی اط وی زیرا( 6115، 3اسویشر و بولرایس، ترمبلی، رومانو) دارند

 دارد ارتباا   آن باا  و اسات  اثرگاذار  پساند جامعاه  رفتاار  بر مثبت یاطفه که اندداده نشان هاپژوهش
 متغیرهاای  محققاان ، بناابراین  (.6115، 5کیناگ  و لیبومرساکی  ؛6111، 4سینگر و کلیمکی، لیبرگ)

 متغیرهایی از یکی است داده نشان تحقیقات که اندکرده بررسی پرخاشگری کاهش برای را مختلفی
 نمایاد  باازداری  را آمیاز خصاومت  رفتارهاای  و دهاد  کااهش  را پرخاشگری و خشم است ممکن که

 (.6112، 2وارتن و دی، جراچی، هاولز، مور) است گیریدیدگاه
 اسات  آمااج  هاای انگیازه  و احساساات ، افکاار  بصایرت  با ادراک فرایند 2اجتمایی گیریدیدگاه

 شاام   و ساازد مای  فراهم را دیگران احساسات و افکار فهم که (6116، 9ونگ و برینکورث، گلباک)
 گیاری دیادگاه  (.6111، 6هاافمن ) کناد می تسهی  را سالم اجتمایی روابط که است مهارتهایی همۀ

 طاوری ، (6111، 11پااالک ) کند بازی افراد بین روابط بهبود در مهمی بسیار نقش تواندمی اجتمایی
، امپراتوری، کنتردی) دهدمی کاهش را آمیزخصومت رفتارهای زاتنش فردیبین هایموقعیت در که

 باه  تمایا  ، (6115، همکااران  و گلبااک ) اسات  مؤثر اتتعارض ح  در، (6112، 11فارینا و گاتو، پنزو
، 16روالناد  و اُر، چاناگ ، باتساون ) دبخشمی ارتقاء را همدالنه نگرانی و، ترمثبت هاینگرش، کمک
، 13رنادال  و کریستینسان ، هاوسامن ، کارلو) است همراه انهپسندجامعه تمایالت افزایش با و، (6116
6113.) 

، کارلو) کنندمی بینیپیش را پسندجامعه رفتار همدردی و گیریدیدگاه که اندداده نشان تحقیقات
 صافت  گیریدیدگاه (.6116، 15کوالسانت و دیس، انگلی، مالتی ؛6111، 14ارمنتا و تور، سامپر، مستر

 کماک  نیازمناد  شخصای  که کند درک فرد یک هرگاه معموالً که است مهارتی یا شناختی اجتمایی
 باه  گارایش  (.6112، 12اساتولتنبرگ  و کارلو، کریست) کندمی تسهی  را پسندجامعه رفتارهای است

، همکااران  و فات ) اسات  هماراه  ایتمااد  افازایش  و دیگران به نسبت پسندیجامعه با گیریدیدگاه

                                                 
1. Baron & Richardson 
2. Maxwell & Moores 

3. Romano, Tremblay, Boulerice  & Swisher 

4. Leiberg, S., Klimecki & Singer 
5. Lyubomirsky & King 

6. Mohr, Howells, Gerace, Day & Wharton 
7. Social Perspective taking 

8. Gehlbach, Brinkworth & Wang 

9. Hoffman 
10. Paluck 

11. Contardi, Imperatori, Penzo, Gatto & Farina 

12. Batson, Chang, Orr & Rowland 
13. Carlo, Hausmann, Christiansen & Randall 

14. Carlo, Mestre, Samper, Tur & Armenta 

15. Malti, Ongley, Dys & Colasante 
16. Stoltenberg 



 8931زمستان،وششمسی شناسیاجتماعی،شمارههایروانپژوهش

5 

 

 

 و اوانز) است دیگران از دیدگاه گرفتن ظرفیت رشد ایتماد تقویت هایراه از یکی، رو این از (.6114
 (.6116، 1کروگر

 بر مبتنی روزمره رفتارهای از اجتماع یک درون در که است شده تعری  انتظاری ینوان به ایتماد
 اجتماایی  ایتمااد (. 6111، 6اسوندسان  و اسوندسان ) شاود می ناشی مشترک هنجارهای و هاارزش
 مفهاوم  (.6116، 3دکار  و بااکر ) باشاند  داشاته  توانناد می همدیگر به جامعه ایضای که است باوری

(. 6115، 4اساالنر ) شود متمایز «شناسیممی که افرادی به ایتماد» مفهوم از باید «اجتمایی ایتماد»
 طاول  در همکاران و همسایگان، دوستان، خانواده به ایتماد، یعنی، شناسیممی که افرادی به ایتماد
 بار  مبتنی چون است شکننده بیشتر و، یابدمی توسعه مستقیم شخصی شدناجتمایی طریق از زمان
-مای  فکر و شناسیمنمی که است افرادی با مشترک زمینه یافتن شام  اجتمایی ایتماد. است تقاب 

 (.6111، 5پاتنام) هستند متفاوت ما با ایدئولوژی و هادیدگاه، هاارزش، تجارب در کنیم
، باالبی ) یاباد مای  تحول کودکی در اولیه مراقبان با تجارب از اجتمایی ایتماد، رشدی دیدگاه از
 از نقا   باه ) گیارد مای  شاک  ( 6111، اساتوت  و فالناگاان ) نوجوانی در و( 1624، اریکسون ؛1699

 آگااهی  شاام   اغلاب  ایتمااد ، فاردی بین سطح در (.6112، 2اسکیمر و روتموند، هالمبورگر، باومرت
 است زمان طول در معتمد از مطلوب رفتار انتظار و معتمد به بودن پذیرآسیب از ایتمادکننده شناختی

-انگیزه انتظار به تمای  باال اجتمایی ایتماد با اشخاص (.6112، 9سیمپسن ؛6116، 2گلفند و فولمر)

 سازندمی پذیرآسیب دیگران ایمال به نسبت را خودشان، بنابراین دارند تعامالت در خیرخواهانه های
 تعاامالت  بار  مثبات  طاور  باه  ایتمااد  اماا  (.6112، همکاران و باومرت از نق  به ؛6111، یاماجشی)

 اسااس  زیارا  اسات  اجتماایی  زنادگی  الزماه  ایتمااد  (.6115، 6الناگ ون) گذاردمی تأثیر اجتمایی
، 11لی) است ریسک مدیریت و اقتصادی رونق، مؤثر اداره طرز، اجتمایی مشارکت، اجتماع سرزندگی

، 14مسای  و ساالیگو  ؛6116، 13فزدار و سلی پالمر ؛6116، 16اسکریبس و ترانتر ؛6116، 11یو ؛6116
-کرده بررسی را شخصیت مختل  ویژگیهای و ایتماد ارتبا  مطالعات برخی (.6115، 15جاب ؛6112

، باثباات  هاییویژگی معموالً دو هر که– کنترل حس و بینیخوش که است شده هداد نشان مثالً اند

                                                 
1. Evans & Krueger 

2. Svendsen & Svendsen 

3. Bakker & Dekker 
4. Uslaner 

5. Putnam 
6. Baumert, Halmburger, Rothmund & Schemer 

7. Fulmer  & Gelfand 

8. Simpson 
9. Van Lange 

10. Lee 

11. You 
12. Tranter & Skrbis 

13. Palmer, Sully & Fozdar 

14. Sligo & Massey 
15. Job 
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. (6116، آسالنر) دارند ارتبا  ایتماد با مثبت طور به قویاً -هستند شناختی روان صفات و ذاتی تقریباً
 اسات  مارتبط  اجتماایی  ایتماد با مثبتی طور به شخصی کنترل دریافت هم شهمکاران و اُسکرسن

 مانناد  پساندی جامعاه  رفتارهاای  با اجتمایی ایتماد .(6116، 1نمگنس و جوهانسن، داویز، اُسکرسن)
 بواساطه  مشاکالت  بار  غلباه  برای متفاوت هایدیدگاه با افراد بین در دوستانه و همیارانه رفتارهای

 حسانی  و بیطاالی  زادهکااظم  (.1665، 6فوکویاماا ) اسات  ارتبا  در نیز جمعی ایمال در شدن درگیر
 در پساند جامعاه  رفتاار ) ساازمانی  شهروندی رفتار و ایتماد بین دادند نشان پژوهشی در نیز( 1364)

 .دارد وجود معنادار و مثبت رابطه معلمان (کار محیط
آماوزان )قریاب   ( و دانشیک میلیون نفر )حدود وسیع جامعه معلمان جه به حجمبا تو، نهایت در

تحصیلی را در مدرساه و  آموز حدود دوازده سال و اینکه هر دانش، میلیون نفر( در کشورمان 13-16
بین رفتارهای کالمی و غیرکالمی مناساب معلماان و    از آنجایی کهگذارند و در ارتبا  با معلمان می

 آموزاندانش با معلمان گرمی ( و1669، 3)گُرهام دار وجود داردآموزان رابطه معنیرفتار مناسب دانش
، 5اساپینراد  و فبایس ، آیزنبرگ ؛6111، 4پیانتا و است )الکنر مرتبط پسندجامعه رفتار با مثبت طور به

پاردازان  نظریاه ، همچناین  .موزان نقش الگو را دارندآمعلمان در بسیاری مواقع برای دانشو  (6112
پساند از طریاق قارار    ند که رفتاار جامعاه  اههای زیادی نشان دادیادگیری اجتمایی با انجام آزمایش
رسااندن  گیرد و الگوها بار مشاارکت و یااری   قرار می تأثیر تحت، گرفتن در معرض الگوهای مناسب

لاذا   (.6114، گذارناد )کارین  و توجه به احساسات دیگران اثر می، همکاری آنها، کودکان به دیگران
آموزان اثرگذار خواهد بود و توجه به این نقش معلمان و پسندی دانشپسندی معلمان بر جامعهجامعه

 ارتقای آن حائز اهمیت خواهد بود.های شناسایی راه
، متغیرهاایی همچاون پرخاشاگری   متغیری چندیلیتی است که تأثیرات ، یپسندجامعه، سرانجام

پساند باودن   جامعهتوان نادیده گرفت. لذا با توجه به اهمیت را بر آن نمی... و اجتمایی گیرییدگاهد
ه با و باشاد  مای  و در نهایت ک  جامعاه  سازان مملکتپسندی آیندهجامعهکه پیامد آن  قشر معلمان

رفتار یاا   در رابطه بامطرح شده  با مدل تابحال پژوهشی در ایران اینکه فقر پیشینه پژوهشی و دلی 
پژوهشی در نمونه معلمان مشاابه بررسای حاضار    ، . همچنینپسند انجام نشده استشخصیت جامعه

 پاژوهش حاضار باا هادف    ، بناابراین  .و در این رابطه خأل تحقیقاتی وجود دارد صورت نگرفته است
گیاری  دیادگاه  و جهات تعیاین ارتباا  پرخاشاگری    ، 1شده در شک  طراحی مفهومیوی گآزمون ال

 .شودانجام می ای ایتماد اجتماییپسند با نقش واسطهجامعه اجتمایی با رفتار

 
 

                                                 
1. Oskarsson, Dawes, Johannesson  & Magnusson 
2. Fukuyama 

3. Gorham 

4. Luckner & Pianta 
5. Eisenberg, Fabes & Spinrad 
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پسند با نقش جامعه با رفتارگیری اجتماعی دیدگاه و شگریپرخا ارتباط مفهومی. مدل 1شکل

 ای اعتماد اجتماعیواسطه

 

 روش
بود  1362شاغ  در مدارس شهر سنندج در سال  جامعه آماری پژوهش شام  معلمان تمامی مقاطع

 درصد محاسبه گردیاد.  65ح اطمینان حجم نمونه با در نظر گرفتن سط .نفر بود 2425که تعداد آنها 
بر اسااس   کمتر نشود. 91/1در نظر گرفته شد تا توان آماری از  6/1)اشتباه مجاز( dمقدار ، همچنین

کرد ولی جهت افزایش توان آمااری و  نفر کفایت می 326تعداد  ای با اینجدول مورگان برای جامعه
باا توجاه باه     و های نااقص  پس از حذف پرسشنامه نفر انتخاب گردید و در نهایت 451ت احتمال اف

 یناوان  باه ، کنناده شرکت 465تعداد  اینکه جامعه پژوهش دارای دو زیر گروه کارکنان زن و مرد بود
 165زن و  نفر 631از این تعداد  انتخاب شدند. ایتصادفی طبقهگیری نمونه پژوهش به روش نمونه

از لحاظ ، این پژوهش از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی بودند.سال  39با میانگین سنی مرد نفر 
جازء تحقیقاات   ، هاا و از نظر ناوع داده  از نوع تحلی  مسیر همبستگی -اجرا جزء تحقیقات توصیفی

 معیارها و شرایط ورود به این پژوهش یبارت بودند از: کمّی است.
 معلمان گذشته باشد.حداق  یکسال از سابقه تدریس  -

 شاغ  رسمی یا پیمانی آموزش و پرورش باشند. -

 معیارها و شرایط خروج از پژوهش یبارت بودند از:

 یدم رضایت معلمان برای شرکت در پژوهش -

 هاانصراف یا پرنکردن کام  پرسشنامه -

 

 ابزارهای پژوهش

 31است و مشتم  بار  ( ساخته 1325) فراین پرسشنامه را زاهدی ( پرسشنامۀپرخاشگری:الف

( 14تاا   1)سئواالت  «خشم و یصبیت»سنجد. چهارده ماده آن یام  ماده است که سه یام  را می
لجاجات و  »یاما   ، ( و هشات مااده  66تا  15)سئواالت  «تهاجم و توهین»و هشت ماده آن یام  

لیکارت در چهاار درجاه     صاورت  باه گاذاری آن  سنجد. نمرهرا می (31تا  63)سئواالت  «توزی کینه

 پرخاشگری

گیری اجتماییدیدگاه  

پسندرفتار جامعه ایتماد اجتمایی  
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-آمده باین نماره   دست بهبازآزمایی  ( است. ضرایب3( و همیشه)6گاهی اوقات)، (1بندرت)، (1هرگز)

 باوده اسات   924/1 آلفاای کرونباا    بوده است. همچنین ضریب 21/1در دو نوبت  ها آزمودنیهای 
نادمقیاس از جملاه   (. برای سنجش ایتبار مقیاس از اجرای همزماان چ 1326، فر و همکاران)زاهدی

سوتا استفاده شد. که ضرایب همبستگی ایان مقیااس باا مقیااس     مینه ای شخصیتآزمون چندجنبه
بخاش  توان نتیجه گرفت که ضرایب ایتبار ایان مقیااس رضاایت   نامبرده معنادار بود. در مجموع می

 بدست آمد. 99/1 با  ک  پرسشنامه در این پژوهشآلفای کرون (.1326، فر و همکاران)زاهدی است

)یا همادلی شاناختی( یکای از     گیری اجتماییدیدگاه گیری اجتماعی:( مقیاس دیدگاهب

های شناختی دارد. ایان  های ضروری برای برقراری روابط اجتمایی است که ریشه در تواناییمهارت
گویاه اسات و چهاار یاما       15 ( طراحی شاده کاه دارای  1365) مقیاس توسط محققی و همکاران

خود را جای ، (11تا  9سئواالت ) ادراک دیدگاه دیگران، (2تا  1سئواالت ) بینی شناختی دیگرانپیش
سانجد.  ( را مای 15تاا   13سائواالت  هاا ) و احترام به تفاوت، (16 و 11سئواالت ) فرد دیگر گذاشتن

ادکامی های شباشد. روایی همزمان با مقیاسگذاری این مقیاس براساس طی  لیکرت میروش نمره
گیری اجتمایی با شادکامی رابطه مثبت و معناادار  آکسفورد و اضطراب بک نشان داد که بین دیدگاه

دار وجود دارد. همچنین پایاایی مقیااس باا اساتفاده از آلفاای      با اضطراب همبستگی منفی و معنی و
ونبا  پرسشنامه کرآلفای  آمد که نشان از روایی و پایایی مناسب مقیاس دارد. دست به 29/1کرونبا  

 بدست آمد. 91/1 در این پژوهش نیز

( 6116) 1ابزار توساط لاوئیس پنار    این پسند:شخصیت جامعهمجموعه پرسشنامۀ  (ج

 بر و تهیهرا  ایگویه 31 پرسشنامۀ این فارسی نسخۀ (1361) باجالن و نیاصفاری .ساخته شده است
مقیاس تشکی  شده است که در اص  دو خرده. این پرسشنامه از هفت کردند اجرا دانشجو 951 روی

گاذاری ایان   سنجد. روش نمرهرسانی را میشده به سمت دیگران و کمکگیرییام  همدلی جهت
سئوال از صفر تا چهار ارزیاابی   ای براساس طی  لیکرت برای هرابزار که در یک مقیاس پنج درجه

 بازآزماایی  روش از اساتفاده  باا  پرسشانامه  پایاایی  (1361) باجالن و نیاصفاری پژوهش در .شودمی
 شخصیت پرسشنامۀ پرسشنامه با همزمان روایی همچنین. آمد دست به26/1 درونی همسانی و 69/1
 92/1آلفاا   روش از اساتفاده  باا  مقیااس  ایان  بود. همساانی درونای   دارمعنیو  مثبتنئو  یاملی پنج
( محاسبه شاد کاه   =323nحجم نمونه )نیز با  صیدی همچنین ضریب آلفا در پژوهش آمد. دست به

پریشاانی  ، (34/1نگاه از منظار دیگاران)  ، (46/1ارتبا  همدالنه)، (26/1ضرایب مسئولیت اجتمایی)
( و 21/1شاده) گیاری هاای جهات  ساایر اساتدالل  ، (24/1استدالل اخالقی دو جانباه) ، (36/1فردی)

آلفاای کرونباا  کا      .(1364، نیاا  صفاری)صیدی و  آمد دست به( 25/1دهی)نویدوستی خودگزارش
 بدست آمد. 21/1پرسشنامه در این پژوهش نیز 

                                                 
1. Penner 
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( باا همکااری متخصصاان    1396) نیاا و شاری   صافاری  ( پرسشنامۀ اعتماد اجتماعی:د

رفتار  .1سئوال:  5دهی را ساختند که برای هر معرف ای خودگزارشگویه 65مربوطه این پرسشنامه 
. 3(؛ 11تااا  2. تمااایالت همکاااری جویانه)ساائواالت6(؛ 5تااا  1مبتناای باار ایتماااد کردن)ساائواالت

( در نظر 65تا  61. اطمینان)سئواالت 5(؛ 61تا  12سئواالت  .صداقت)4(؛ 15تا  11صراحت)سئواالت
( تاا کاامالً   1ای لیکارت از کاامالً مخاال )   درجاه  5بر مبنای مقیااس   ها آزمودنیگرفته شده است. 

دانشجوی دختار و پسار دانشاگاه     211پایایی پرسشنامه بر روی ( پاسخ دادند. برای بررسی 5موافق)
 5کرونبا  برای کا  پرسشانامه و    آزاد اسالمی واحد تهران مرکز اجرا شد و به ترتیب ضریب آلفای

آمد. بررسای روایای پرسشانامه باا روش      دست به 62/1، 62/1، 62/1، /.62، 62/1، 65/1معرف آن 
کارد و  درصد واریانس را تبیاین مای   66/56  را نشان داد که های اصلی تنها یک یامتحلی  مؤلفه

آلفای کرونبا  پرسشنامه ، همچنین (.1361، نیا صفاری) شدندها در این یام  بارگیری میهمه گویه
 بدست آمد. 21/1در این پژوهش 

 

 یافته ها
 54 حادود  پاساخگو مارد و   معلماان درصاد از   42 حدود دهد کهتوصیفی نشان می های آماره هیجنت

. جدول بودند (5/22درصد آنان را زنان تشکی  دادند. اکثریت پاسخگویان دارای مدرک کارشناسی )
 دهد.های توصیفی متغیرهای پژوهش همچون میانگین و انحراف معیار را نشان میآماره، 1

 
 های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش آماره .1جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین متغیرها

 11/22 11/16 55/11 23/41 پرخاشگری

 11/25 11/69 32/2 15/52 گیری اجتماییدیدگاه

 11/119 11/59 32/9 54/63 ایتماد اجتمایی

 11/111 11/42 63/11 26/93 پسندجامعه رفتار

 

در استفاده شاد.   تحلی  مسیر روش و AMOS افزار از نرم، برای بررسی سوال اصلی پژوهش
 ئه شده است.اهای نیکویی برازش ار نهایی و برآوردها و شاخص مدل 3و  6ول اجد و 1شک  
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پسند با نقش جامعه رفتارگیری اجتماعی با دیدگاه و پرخاشگری . تحلیل مسیر ارتباط2شکل

 ای اعتماد اجتماعی واسطه

 

( هر کدام pداری )( و معنیهای استاندارد رگرسیون )دهد وزننشان می 6همانگونه که شک  
دار هساتند. ضارایب بتاا و    معنای  P=111/1از مسیرها آورده شده است که تمامی مسیرها در سطح 

برای مسایر  ، ( ،111/1=P= -14/1پسند )جامعه رفتارداری برای مسیر پرخاشگری به سطح معنی

 رفتاار  گیری اجتمایی باه برای مسیر دیدگاه، ( ،111/1=P= 12/1) پرخاشگری به ایتماد اجتمایی

 31/1ایتمااد اجتماایی )   گیری اجتمایی باه برای مسیر دیدگاه، ( ،111/1=P= 12/1پسند )جامعه

= ،111/1=P) ،جامعه اجتمایی به رفتاررای مسیر ایتماد ب( 13/1پسند = ،111/1=Pمی ).باشد 
 
پسند جامعه گیری اجتماعی با رفتاردیدگاه و پرخاشگریهای برازش مدل ارتباط . شاخص2جدول

 ای اعتماد اجتماعیبا نقش واسطه
 تفسیر مالک میزان شاخص برازش

 مطلق

X2 512/6 برازش مطلوب 3کمتر از  3با درجه آزادی 

P Valve 15/1  برازش مطلوب 15/1بیشتر از 

 برازش مطلوب 61/1بیش از  66/1 (GFIشاخص نیکویی برازش)

 برازش مطلوب 91/1بیش از  65/1 (AGFIشاخص نیکویی برازش تطبیقی)

 تطبیقی

 برازش مطلوب 61/1بیش از  69/1 (NFIشاخص برازش هنجار شده)

 برازش مطلوب 61/1بیش از  69/1 (IFIشاخص برازش افزایشی)

 برازش مطلوب 61/1بیش از  64/1 (TLIلویس)-شاخص توکر

 برازش مطلوب 61/1بیش از  69/1 (CFIشاخص برازش تطبیقی)

 مقتصد
 برازش مطلوب 1/1کمتر از  12/1 (RMSEAریشه مربعات خطای برآورد)

 برازش مطلوب 15/1بیشتر از  16/1 (PNFIشاخص برازش مقتصد هنجار شده)

 

-.14 

-.17 

.13 

.29 

.16 

 e2 پرخاشگری

 رفتار جامعه پسند

e1 

گیری اجتماییدیدگاه  

 ایتماد اجتمایی
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 6هاای جادول   براسااس داده های برازنادگی الگاوی پیشانهادی    همانطور که از مقادیر شاخص
هاای برازنادگی مادل پیشانهادی حااکی از بارازش مطلاوب مادل         مقادیر شاخص شودمشاهده می

 دویعنی شااخص هنجاار شاده مجاذور خای      دو به درجه آزادینسبت خی است. هاپیشنهادی با داده
(X

2
/df) شاخص خاوبی   3مطلوب مدل است چون مقدار کمتر از  حاکی از برازش، 512/6 مقدار با

شاخص نیکویی ، 66/1با مقدار  (GFI) شاخص نیکویی برازش باشد. همچنینبرای برازش مدل می
، 69/1باا مقادار    (NFI) شااخص بارازش هنجاار شاده    ، 65/1( با مقادار  AGFI) برازش تطبیقی

شااخص  ، 64/1( با مقدار TLI) لویس-شاخص توکر، 69/1مقدار با  (IFI) شاخص برازش افزایشی
یاا بااالتر    61/1هاای خاوب    ها برای مدلاین شاخص، است 69/1با مقدار  (CFI) برازش تطبیقی

مقادار ریشاه    باشد.باشد. و در مدل حاضر قاب  قبول میمی 91/1های قاب  قبول است و برای مدل
هاای خاوب    این شاخص برای مدل، است 12/1برای مدل  ( نیزRMSEA) مربعات خطای برآورد

اسات   1/1های ضعی  بزرگتر از  برای مدل 19/1های قاب  قبول کمتر از و برای مدل 15/1کمتر از 
باا  برابر  (PNFI) شاخص برازش مقتصد هنجار شدهو  و بنابراین برای مدل حاضر قاب  قبول است

 کنند.تأیید میها را پیشنهادی با دادههمگی برازش مدل است که  16/1مقدار 
 

 غیرمعنادار هایضرایب استاندارد و غیراستاندارد مدل نهایی پس از حذف مسیر. 3جدول
 B  S.E. C.R.(t) P(Sig) متغیر

 <111/1 61/3 136/1 -12/1 -16/1 ایتماد اجتمایی <---پرخاشگری 
 <111/1 42/2 156/1 66/1 33/1 ایتماد اجتمایی <---گیری اجتماییدیدگاه

 <112/1 26/6 159/1 13/1 15/1 پسندجامعه رفتار <---ایتماد اجتمایی
 <111/1 45/3 125/1 12/1 66/1 پسندجامعه رفتار <---گیری اجتماییدیدگاه

 <111/1 16/3 141/1 -14/1 -16/1 پسند جامعه رفتار <---پرخاشگری

 
باا ضاریب    ایتمااد اجتماایی  بار   پرخاشگری اثر متغیر، 3آمده در جدول  دست بهبراساس نتایج 

باا   ایتمااد اجتماایی  بار   گیری اجتماایی دیدگاه متغیر(. اثر P≤11/1دار بود )معنی 12/1 رگرسیون
 رفتاار  بار  ایتمااد اجتماایی   متغیار (. همچنین اثار  P≤11/1دار است )معنی 66/1 ضریب رگرسیون

 گیری اجتماایی دیدگاه متغیر(. اثر P≤11/1باشد ) می دارمعنی 13/1 با ضریب رگرسیون پسندجامعه
بر  پرخاشگری متغیر(. اثر P≤11/1باشد ) می دار معنی 12/1با ضریب رگرسیون  پسند جامعه رفتار بر

 (.P≤11/1باشد ) می دار معنی -14/1 با ضریب رگرسیون پسندجامعه رفتار

 

 گیریبحث و نتیجه
 گیاری اجتماایی باا رفتاار    دیادگاه و  پرخاشاگری آیا مدل ارتبا   اینکه بررسیبا هدف  این پژوهش

تحلی  مسایر باا    به کمکبا مدل تجربی برازش دارد  ای ایتماد اجتمایینقش واسطهو پسند جامعه
 نتایج این پژوهش نشان داد که: شد. نجاما، افزار آموسنرم
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دان و باا نتیجاه پاژوهش     یافتاه دار است و ایان  معنی ایتماد اجتماییبر  پرخاشگری اثر متغیر
از آن جاایی  . اسات  هماهنگ دهدکه دریافتند هیجانات منفی ایتماد را کاهش می (6115) 1شویتزر

 وشود های مشخصی بوسیله یک هدف مهم با پیامد نامشخص باال آشکار میایتماد در موقعیتکه 
از (. 6119، 6)اگنیسانز و ویتاک   رودبا اتکاء به شخص دیگر انتظار افزایش احتمال پیامد مطلوب می

پاریمس و  ، تعام  اجتمایی مثبت ممکن است ایتماد اجتمایی را تقویات کناد )کالینهانس   ، این رو
و احتماالً بیشتر هام   شوندافراد بعد از تجربه یاطفه مثبت قاب  ایتمادتر می زیرا (.6112، 3انگبرسن

برند  می زمینه ایتماد افراد به هم را از بینهیجانات منفی مث  پرخاشگری ، بریکس .کنندایتماد می
 شوند. می و سبب بی ایتمادی

همساو و   ایتمااد اجتماایی  بار   گیری اجتماایی دیدگاه اثر متغیر، دیگر نتیجه این پژوهش یعنی
و ایان   مثبت و معنادار اسات. ، (6116) اوانز و کروگر، (6114) همکاران و فت هایهماهنگ با یافته

و ادراک افکاار   اجتمایی موقعیت درک تواناییگیری دیدگاهنتیجه بدین صورت قاب  تبیین است که 
-زیرا با دیدگاه شودو موجب تسهی  روابط اجتمایی سالم می سازدفراهم میدیگران را  و احساسات

و منجار باه    شاود بیشتر می پیشداوری همکاری و کاهش به گرایش، مثبت طور بهگیری اجتمایی 
گیاری  دیادگاه  البته باید در نظر داشت باه هماان انادازه کاه     گردد.تعامالت می طی ایتماد افزایش

 مطاابق ، باریکس ، بردایتماد اجتمایی را باال می -ناشی از اطالیات مثبت- مثبت طور اجتمایی به
نقا  از بااومرت و   دهد )به اطالیات منفی ایتماد اجتمایی را کاهش می، (6116رات استاین و إک)

انتظار مثبات نسابت باه    ، تبادل اطالیات بیشتر معموالً، اطالیات مثبت، بنابراین .(6112، همکاران
 آورد.ک  ایتماد بیشتر را به بار می بینی بودن دیگران و درو قاب  پیش رفتار شخص دیگر

-یافته با نتاایج پاژوهش  این  استمثبت و معنادار  پسندجامعه رفتار بر ایتماد اجتمایی اثر متغیر

صایدی  ، (1662)2کادنهاد و ریچمان  ، (6116) 5سینگ و سریواساتاوا ، (6115) 4ون انن و بکرز های
پساند اغلاب دارای   افراد جامعاه ، واقع در ( همسو و همخوان است.1364افقری و قاسمی )، (1365)

پساند را  رفتاار جامعاه  فداکاری و قاب  ایتماد بودن هستند که ، صفات شخصیتی مث  همگانی بودن
، ایتماد رفتارهای متمای  به اجتمااع  (.6114، ؛ واکر و هنیگ6112، 2بخشد )واکر و فرایمرارتقاء می

؛ سینگ 6115، )ون انن و بکرز پسندی( و جامعه6113، 9مانند تمای  به همکاری )بالیت و ون النگ
ایتماد هستند کمتر به انجام دیگران بیکسانی که به ، بریکس انگیزد.( را برمی6116، و سریواستاوا
کننادگی  خودمحاوری و کنتارل  ، بادبینی ، ایتماادی ورزند زیرا وجود بای پسند اقدام میایمال جامعه

                                                 
1. Dunn & Schweitzer 
2. Agneessens & Wittek 

3. Kleinhans, Priemus & Engbersen 

4. Van Ingen & Bekkers 
5. Singh & Srivastava 

6. Cadenhead & Richman 

7. Walker & Frimer 
8. Balliet  & Van Lange 
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و مسبب سالب مسائولیت اجتماایی از     دهدپسند را کاهش میاجرایی کردن تمایالت جامعهاحتمال 
بینای تصاور   تر مکانی منص  و قابا  پایش  دهند و دنیا را کمحسی نشان میکمتر هم، شودآنها می

 کنند.می
را به نمایش  1افراد با سطوح باالتر ایتماد اجتمایی معموالً حس قویتری از همبستگی اجتمایی

 3( زیرا ایتماد اجتمایی منبع نیرومند انسجام اجتماایی 6119، 6سوروکا و جانستن، گذارند )استولمی
 جمعی یم  بر اثر طریق از راخود  مثبت اثرات ایتماد، در واقع (.6115، و همکاران 4)ولچ هم هست
 هاا غریباه  با همکاری بیشتری تمای  به، ندکنمی ایتماد بیشتر دیگران به افراد . وقتیدهدنشان می

همساو باا    .(6111، 2؛ ساندرساکاو 6113، 5رانسترند) کنندپسند رفتار میبیشتر به طور جامعه و دارند
 این با بیشتر و هستند بیشتری دوستان با که افرادی که دریافتند (6113) 2نیوتن و دلهی، هاپژوهش
تواناد  ایتماد می، سرانجام دهند.می نشان را ایتماد از باالیی سطح نیز کنندمی برقرار ارتبا  دوستان

سارمایه  بر یملکرد و اثربخشی مدارس تأثیر مثبات داشاته باشاد و ایتمااد معلماان سابب ارتقاای        
 (.1364، زاده بیطالی و حسنیگردد )کاظماجتمایی و اثربخشی مدارس می

نشاان داد   این پژوهش است که یافته دیگر پسندجامعه رفتار بر گیری اجتماییدیدگاه اثر متغیر
 دار وجود دارد که با نتیجه پژوهشرابطه مثبت و معنیپسند جامعه رفتارگیری اجتمایی و دیدگاهبین 

 و ماهاان ماک ، (6119) همکااران  و جینای ، (6111) همکااران  و نتمسا ، (6114) همکااران  فت و
 باتساون و همکااران  ، (6113) و همکااران  کارلو، 6112، 9رمینی و زورس، برون ، (6112) همکاران

گیاری تمایا  باه    دیادگاه  و به این صورت قاب  تبیین است که هماهنگ و همخوان است. (6116)
-دهد و بر رفتارهای جامعهو نگرانی همدالنه خودگزارشی را افزایش می، ترمثبتهای نگرش، کمک

نشان داده شده است کاه  ، همچنین .(6116، اُر و روالند، چانگ، )باتسون فردی مؤثر استپسند بین
 الن، )کارلو است ارتبا  در پسندجامعه تمایالت و شدن داوطلب فراوانی با مثبت طور به گیریدیدگاه

هاای  گیری اجتمایی نگارش دیدگاه (.6113، رندال و کریستینسن، هاوسمن، کارلو ؛1666، بوهمن و
-کنند. یکای از شایوه  ها و رفتارهای ما را هدایت میها اندیشهدهد و نگرشقرار می تأثیر تحتما را 

 های کسب و ایجاد نگرش از طریق یادگیری اجتمایی یا صرفاً مشااهده رفتاار دیگاران اسات. بار     
با معلمان  هاشوند که آنهایی کسب میدر موقعیتآموزان های دانشبسیاری از دیدگاه، همین اساس

-تقویت نگرش، ها آموختنی هستند. پسشناسان اجتمایی معتقدند نگرشدر تعام  هستند زیرا روان

 کند.آموزان کمک میهای مثبت در دانشگیری و تقویت نگرشتر در معلمان به دیدگاههای مثبت

                                                 
1. Social Cohesion 
2. Stolle, Soroka  & Johnston 

3. Social Solidarity 

4. Welch 
5. Ronnerstrand 

6. Sonderskov 

7. Delhey & Newton 
8. Brownell, Ramani  Zrewas 
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ژیناگ و  ، لی، چن، زی)های پیشین همسو با پژوهش پسندجامعه رفتاربر  پرخاشگری اثر متغیر
، ترمبلای ، روماانو ؛ 6119، پورس  و همکااران ؛ 6114، 1کاتوترمبلی، پ ، وایویر-نانت  ؛6112، ژانگ

و بسیاری از تحقیقات  است ( منفی6114، 3گلدستاین و تایساک، باکسر ؛6115، 6اسویشر و بولرایس
و 5پرخاشگری و قرباانی کاردن  ، 4تر رفتار بزهکارانهپسند با سطوح پاییناند که رفتار جامعهنشان داده

های رویارویی مثبت و خودتنظیمی همبسته بوده اسات  مهارت، همدلی، نفسنیز سطوح باالتر یزت
، ؛ لیبا  6114، 2کاارلو و روساچ  ، لیبا   ؛6113، ؛ ارشااد و یطاا  6111، 2ول  و بیا  ، کروکت، )کارلو

پسند ها با رفتار جامعهرابطه هیجان، در تبیین این یافته (.6113، 9آگوستین و مورفی، کارلو، مکگینلی
پساند را  نااخوش احتماال دادن پاساخ جامعاه     لقاالت خُهای منفی و حن داده است که هیجاننشا

تر احتمال دارد کاه شاخص باه دیگاران     دهند و در حالتی مث  بدخُلقی و پرخاشگری کمکاهش می
 کند.  پسندو یا اقدام به انجام رفتار جامعه حسی نشان دهدهم، کمک کند

مدل های پژوهش تمامی فرضیه مورد تأیید قرار گرفتنبا توجه به  توان گفتبه طور خالصه می
این  یهایافته، همچنینپیشنهادی روابط بین متغیرهای مذکور از برازش قاب  قبولی برخوردار است. 

گیاری  پرخاشاگری و دیادگاه   ای معنااداری بارای  نقاش واساطه   ایتماد اجتمایینشان داد  پژوهش
 کند.پسند ایفا میجامعه رفتاراجتمایی با 

 ممکن اسات نتاایج  است که  این پژوهش استفاده از پرسشنامه بوده هایمهمترین محدودیتاز 
گساتر   شدن  نحصرم، همچنین. دریقرار گپاسخگویان سوگیری خوشایندی اجتمایی  تأثیر تحت آن

از . ساازد پذیری نتایج را با محدودیت مواجه مای ان سطح شهر سنندج تعمیممعلمجامعه پژوهش به 
اجارا   نیاز  دهناده ازجمله مشاغ  یااری  د این مدل بر روی سایر افراد جامعهگردپیشنهاد می، این رو

کاه معلماان الگوهاای بسایار     این پساندی معلماان و  جامعه گردد. همچنین با توجه به تأثیرات مثبت
رورش میت بحث پهبا توجه به ا شود که مسئولینپیشنهاد می، آموزان هستنددانش ایبر ارزشمندی

وارد  بپردازناد.  این رفتارهاا ی آموزشی درخصوص تقویت ابعاد یها به برگزاری کارگاه در کنار آموزش
با توجه به دخی  بودن وجاوه   های آتیپسند در پژوهشکردن متغیرهای اثرگذر دیگر بر رفتار جامعه

شاناختی و فرهنگای نیاز    جامعاه  بررسی آن از منظر و پسندیشخصیت و متغیرهای متعدد در جامعه
رش سطح رفتارهاای  شناسان اجتمایی جهت گستگردد روانپیشنهاد می، سرانجامشود. پیشنهاد می

گیری اجتمایی از طریق ارتقاء سطح ایتماد پسند براساس کاهش پرخاشگری و افزایش دیدگاهجامعه
دار زیارا باا توجاه باه اثار معنای       های آموزشای مناسابی تادوین نمایناد.    اجتمایی در معلمان برنامه

                                                 
1. Nantel-Vivier, Pihl, Cot’eand Tremblay 
2. Romano, Tremblay, Boulerice and Swisher 

3. Boxer, Tisak, and Goldstein 

4. Delinquent 
5. Victimization 

6. Carlo, Crockett, Wilkinson  & Beal 

7. Laible, Carlo & Roesch 
8. Laible, McGinley, Carlo, Augustine & Murphy 
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، و امکان دستکاری و آموزش ایان متغیرهاا   پسند جامعهاجتمایی بر رفتار  گیری دیدگاهپرخاشگری و 
 تواند دارای کاربردهایی برای ارتقاء سالمت روان جامعه باشد.نتایج این مطالعه می

 

 منابع
(. رابطه باین ایتمااد اجتماایی و رفتارهاای مطلاوب      1364سیمین. )، فاطمه؛ و قاسمی، افقری -

 .26-21، 3(6)، اجتمایی. روان پرستاری

(. سااخت و ایتباریاابی مقیاسای    1326) حساین. ، بهمن؛ و شکرکن، نجاریانشهین؛ ، فرزاهدی -
، 3(2)، شناسی دانشگاه شهید چمران اهاواز برای سنجش پرخاشگری. مجله یلوم تربیتی و روان

116-23. 

 .ارجمند تهران: شخصیت. و اجتمایی شناسیروان های(. آزمون1361) .مجید، نیاصفاری -

پسند. تهران: مجمویاه  (. ایتماد اجتمایی و رفتارهای جامعه1365 )اردیبهشت ماه .ستار، صیدی -
 .614-619شناسی اجتمایی ایران. مقاالت سومین کنکر  ملی روان

دوساتان و  ، شاده از خاانواده  (. حمایات اجتماایی ادراک  1364) مجید.، نیاستار؛ صفاری، صیدی -
شناسای اجتماایی.   روان هاای پساند. فصالنامه پاژوهش   معلمان و ابعاد مختل  شخصیت جامعه

(12)5 ،15-1. 

 مادارس  ساازمانی  هایویژگی نقش تبیین(. 1364) .محمد، مهدی؛ و حسنی، زاده بیطالیکاظم -
 .96-113، 4(6مدرسه. ) شناسیروان سازمانی معلمان. مجله شهروندی رفتار و ایتماد بر

، مسیب؛ محمدزاده، واص ابوالقاسم؛ یارمحمدی، محمدرضا؛ یعقوبی، پایدارحسین؛ ذوقی، محققی -
گیاری اجتماایی در دانشاجویان. دوفصالنامه     (. تدوین و ایتباریابی مقیاس دیدگاه1365) سروه.
 .19-36. 1(6)، 5پژوهشی شناخت اجتمایی. -یلمی

- Agneessens, F., & Wittek, R. (2008). Social capital and employee well-

being: Disentangling intrapersonal and interpersonal selection and influence 

mechanisms. Revue Française de Sociologie, 49, 613–637. 

- Bakker, L., Dekker, K. (2012). Social trust in urban neighbourhoods: the 

effect of relative ethnic group position. Urban Studies. 49(10), 2031–2047. 

- Balliet, D., & Van Lange, P. A. M. (2013). Trust, punishment, and 

cooperation across 18 so-cieties: A meta-analysis. Perspectives on 

Psychological Science, 8(4), 363–379. 

- Batson, C. D., Chang, J., Orr, R., & Rowland, J. (2002). Empathy, attitudes, 

and action: Can feeling for a member of a stigmatized group motivate one to 

help the group? Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 1656-1666. 

- Baumert, A., Halmburger, A., Rothmund, T., Schemer, C. (2017). Everyday 

dynamics in generalized social and political trust. Journal of Research in 

Personality, 69, 44–54. 



 اجتماعیاعتمادایواسطهنقشباپسندجامعهرفتاربااجتماعیگیریدیدگاهوپرخاشگریارتباطمدل

16 

 

 

- Boxer, P., Tisak, M. S., and Goldstein, S. E. (2004). Is it Bad to be Good? 

An Exploration of Aggressive and Prosocial Behavior Subtypes in 

Adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 33(2), 91–100. 

- Branscombe, N. R., & Baron, R. A. (2017). Social Psychology. Global 

Edition-Pearson Education Limited. 

- Brownell, C. A., Ramani, G. B., & Zrewas, S. (2006). Becoming a social 

partner with peers: Cooperation and social understanding in one-and two-

year-olds. Child Development, 77, 803- 821. 

- Cadenhead, A. C., & Richman, C. L. (1996). The effects of interpersonal 

trust and group status on prosocial and aggressive behaviors. Social behavior 

and Personality. 24(2).169-184. 

- Carlo, G., Allen, J. B., Buhman, D. C. (1999). Facilitating and disinhibiting 

prosocial behaviors: The nonlinear interaction of trait perspective taking and 

trait personal distress on volunteering. Basic Applied Social Psychology, 21, 

189–197. 

- Carlo, G., Crockett, L. J., Wilkinson, J. L., & Beal, S. J. (2011).The 

longitudinal relationships between rural adolescents' prosocial behaviors and 

young adult substance use. Journal of Youth and Adolescence, 40(9), 1192-
1202. 

- Carlo, G., Hausmann, A., Christiansen, S., Randall, B. A. (2003) Socio-

cognitive and behavioral correlates of a measure of prosocial tendencies for 

adolescents. Journal of Early Adolescence, 23, 107–134. 

- Carlo, G., Mestre, M. V., Samper, P., Tur, A., & Armenta, B. E. (2010). 

Feelings or cognitions? moral cognitions and emotions as longitudinal 

predictors of prosocial and aggressive behaviors. Personality and Individual 

Differences, 48(8), 872-877.  

- Christ, C. C., Carlo, G., Stoltenberg, S. F. (2016). Oxytocin Receptor 

(OXTR)Single Nucleotide Polymorphisms Indirectly Predict Prosocial 

Behavior through Perspective Taking and Empathic Concern. Journal of 

Personality. 84(2), 204-213. 

- Contardi, A., Imperatori, C., Penzo, I., Gatto, C. D., & Farina, B. (2016). 

The Association among Difficulties in Emotion Regulation, Hostility, and 

Empathy in a Sample of Young Italian Adults. Frontiers in Psychology.7, 

1068. 

- Crain. W,. (2014). theories of development: concepts and applications. Sixth 

Edition. Pearson Education. 

- Delhey, J., & Newton, K. (2003). Who trusts? The origins of social trust in 

seven societies. European Societies, 5(2), 93– 137. 

- Dunn, J. R., & Schweitzer, M. E. (2005). Feeling and believing: The 

influence of emotion on trust. Journal of Personality and Social Psychology, 

88, 736–748. 

- Eisenberg, N., Fabes, R. A., & Spinrad, T. I. (2006). Prosocial development. 

In W. Damon & R. M. Lerner(series Eds.) & N. Eisenberg (Vol. Ed.), 

Handbook of child psychology: Vol. 3. Social, emotional, and personality 

development (6 
th

 ed., pp. 646-718). New York: John Wiley. 



 8931زمستان،وششمسی شناسیاجتماعی،شمارههایروانپژوهش

17 

 

 

- Evans, A. M., & Krueger, J. I. (2009). The psychology (and economics) of 

trust. Social and Personality Psychology Compass, 3, 1003−1017. 

- Fett, A-K. J., Shergill, S. S., Gromann, P. M., Dumontheil, I., Blakemore, S-

J., Yakub, F., & Krabbendam, L. (2014). Trust and social reciprocity in 

adolescence– A matter of perspective-taking. Journal of Adolescence, 37, 

175-184. 

- Fukuyama, F. (1995). Trust: the Social Virtues and the Creation of 

Prosperity. Free Press, New York. 

- Fulmer, C. A., & Gelfand, M. J. (2012). At what level (and in whom) we 

trust: Trust across multiple organizational levels. Journal of Management, 

38(4), 1167–1230.  

- Gehlbach, H., Brinkworth, M. E., & Wang, M.-T. (2012). The social 

perspective taking process: What motivates individuals to take another’s 

perspective? Teachers College Record, 114(1). 197-225. 

- Gehlbach, H., Marietta, G., King, A. M., Karutz, C., Bailenson, J. N., Dede, 

C. (2015). Many ways to walk a mile in another’s moccasins: Type of social 

perspective taking and its effect on negotiation outcomes. Computers in 

Human Behavior, 52, 523-532. 

- Gini, G., Albiero, P., Benelli, B., and Altoe, G. (2008). Determinants of 

adolescents’active defending and passive bystanding behavior in bullying. 

Journal of Adolescence. 31, 93–105. 

- Gorham, J. (1998). The Relationship between Verbal Teacher Immediacy 

Behaviors and student learning. Communication Education. 37(1), 40-53. 

- Hoffman, M. L. (2000). Empathy and moral development: Implications for 

caring and justice. UK: Cambridge University Press. 

- Irshad, E., & Atta, M. (2013). Social competence as predictor of bullying 

among children and adolescents. Journal of the Indian Academy of Applied 

Psychology, 39, 35-42. 

- Job, J., (2005). How is trust in government created? It begins at home but 

ends in the parliament. Australian Review of Public Affairs, 6(1), 1–23. 

- Kaye, D. L., Montgomery M. E., & Munson, S. W. (2003). Child & 

adolescent mentalhealth. philadelphia: Lippincott william and wilkins. 

- Kleinhans, R., Priemus, H., & Engbersen, G. (2007). Understanding social 

capital in recently restructured urban neighbourhoods: Two case studies in 

Rotterdam. Urban Studies, 44(5), 1069–1091.  

- Laible, D. J., Carlo, G., & Roesch, S. (2004). Pathways to self-esteem: the 

role of parent and peer attachment, empathy, and social behaviors. Journal of 

Adolescence, 27,703-716. 
- Laible, D., McGinley, M., Carlo, G., Augustine, M., & Murphy, T. (2013). 

Does engaging in prosocial behavior make children see the world through 

rose-colored glasses? Developmental Psychology. 50(3), 872-880. 

- Lee, C. S. (2012). Welfare states and social trust. Comp. Political Studies. 

46, 603–630. 



 اجتماعیاعتمادایواسطهنقشباپسندجامعهرفتاربااجتماعیگیریدیدگاهوپرخاشگریارتباطمدل

18 

 

 

- Leiberg, S., Klimecki, O. & Singer, T. (2011), Short-Term Compassion 

Training Increases Pro-social Behavior in a Newly Developed Pro-social 

Game. Plos one, 3, 177-198. 

- Little, T. D., Henrich, C. C., Jones, S. M., & Hawley, P. H. (2003). 

Disentangling the‘‘whys’’ from the ‘‘whats’’ of aggressive behaviour. 

International Journal of Behavioral Development, 27, 122–133. 

- Luckner, A. E., & Pianta, R. C. (2011). Teacher-student interactions in fifth 

grade classrooms: Relations with children’s peer behavior. Journal of 

Applied Developmental Psychology, 32(5), 257–266. 

- Lyubomirsky, S. & King, L. (2005). The Benefits of Frequent Positive 

Affect: Does Happiness Lead to Success, Psychological Bulletin, 6, 803–

855. 

- Malti, T., Ongley, S. F., Dys, S. P., & Colasante, T. (2012). Adolescents' 

emotions and reasoning in contexts of moral conflict and social exclusion. 

New Directions for Youth Development, 136, 27-40.  

- Masten, C. L., Morelli, S. A., and Eisenberger, N. I. (2011). An fMRI 

investigation of empathy for ’social pain’ and subsequent prosocial behavior. 

Neuroimage, 55, 381–388. 

- Maxwell, K. L., & Moores, G. (2007). Empowering adolescents with life 

skills education in schools-School mental health program :Does it work?. 

Indian Journal of Psychiatry, OCT, 52(4), 344-9. 

- McMahon, S. D., Wernsman, J., and Parnes, A. L. (2006). Understanding 

prosocial behavior: the impact of empathy and gender among African 

American adolescents. Journal of Adolescence Health, 39, 135–137. 

- Mohr, P., Howells, K., Gerace, A., Day, A., & Wharton, M. (2007).The role 

of perspective taking in anger arousal. Personality and Individual 

Differences, 43, 507–517.  

- Nantel-Vivier, A., Pihl, R. O., Cot’e, S., and Tremblay, R. E. (2014). 

Developmental association of prosocial behavior with aggression, anxiety 

and depression from infancy to preadolescence. Journal of Child Psychology 

and Psychiatry. 55(10), 1135–1144. 

- Oskarsson, S., Dawes, C., Johannesson, M., & Magnusson, P. (2012).The 

genetic origins ofsocial trust. Twin Research and Human Genetics, 15, 21– 

33. 

- Palmer, S., Sully, M., Fozdar, F., (2009). Farmers: animal disease reporting 

and the effect of trust: a study of West Australian sheep and cattle farmers. 

Rural Society. 19(1), 32–48. 

- Paluck, E. L. (2010). Is it better not to talk? Group polarization, extended 

contact, and perspective taking in eastern Democratic Republic of Congo. 

Personality and Social Psychology Bulletin, 36(9), 1170–1185.  

- Penner, L. A., Dovidio, J. F., Piliavin, J. A., & Schroeder, D. A. (2005). 

Prosocial behavior: Multilevel perspectives. Annual Review of Psychology, 

56, 365–392. 

- Penner, L. A., Escarrez, J., Ellis, B. (1983). Sociopathy and helping: 

Looking out for number one. Academic Psychology Bulletin, 5, 209-220. 



 8931زمستان،وششمسی شناسیاجتماعی،شمارههایروانپژوهش

19 

 

 

- Pursell, G. R., Laursen, B., Rubin, K. H., Booth-LaForce, C., Rose-Krasnor, 

L. (2008). Gender differences in patterns of association between prosocial 

behavior, personality, and externalizing problems. Journal of Research in 

Personality, 42, 472–481. 

- Putnam, R. D. (2001). Bowling Alone: the Collapse and Revival of 

American Community. Simon and Schuster, New York. 

- Romano, E., Tremblay, R. E., Boulerice, B., and Swisher, R. (2005). 

Multilevel Correlates of Childhood Physical Aggression and Prosocial 

Behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 33(5), 565–578. 

- Romano, E., Tremblay, R. E., Boulerice, B., and Swisher, R. (2005). 

Multilevel Correlates of Childhood Physical Aggression and Prosocial 

Behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 33(5), 565–578. 

- Ronnerstrand, B. (2013). Social capital and immunisation against the 2009 A 

(H1N1) pandemic in Sweden. Scandinavian Journal of Public Health, 41(8), 

853– 859. 

- Ruci, L., van Allen, Z. M., Zelenski, J. M. (2018). Pro-social personality 

traits, helping behavior, and ego-depletion: Is helping really easier for the 

dispositionally pro-social? Personality and Individual Differences, 120, 32–

39. 

- Rushton, J. P., Chrisjohn, R. D., & Fekken, G. C. (1981). The altruistic 

personality and the Self-Report Altruism Scale. Personality and Individual 

Differences, 2(4), 293-302. 

- Simpson, J. A. (2007). Psychological foundations of trust. Current 

Directions in Psychological Science, 16(5), 264–268.  

- Singh, U., & Srivastava, K. B. L. (2009).Interpersonal trust and 

organizational citizenship behavior. Psychological Studies, 54(1), 65–76.  

- Sligo, F., Massey, C., (2007). Risk, trust and knowledge networks in 

farmers’ learning. Journal of Rural Studies. 23(2), 170–182. 

- Sonderskov, K. M. (2011). Explaining large- N cooperation: Generalized 

social trust and the social exchange heuristic. Rationality and Society, 23(1), 

51– 74. 

- Stolle, D., Soroka, S., Johnston, R. (2008). When does diversity erode trust? 

Neigh-borhood diversity, interpersonal trust and the mediating effect of 

social interactions. Political Studies. 56, 57-75. 

- Svendsen, G., Svendsen, G. (2000). Measuring social capital: the Danish co-

operative dairy movement. Sociologia Ruralis, 40(1), 72–86. 

- Tranter, B., Skrbis, Z. (2009). Trust and confidence: a study of young 

Queenslanders. Australian Journal of Political Science. 44, 659–678. 

- Uslaner, E. (2002). The moral foundations of trust. Cambridge, UK: 

Cambridge University Press. 

- Uslaner, E. M. (2015). The roots of trust. In: Li, Y. (Ed.), Handbook of 

Research Methods and Applications in Social Capital. Edw. Elgar, M. A., 

pp. 60-75. 

- Van Ingen, E., & Bekkers, R. (2015). Generalized trust through civic 

engagement? Evidence from five national panel studies. Political 

Psychology, 36(3), 277–294. 



 اجتماعیاعتمادایواسطهنقشباپسندجامعهرفتاربااجتماعیگیریدیدگاهوپرخاشگریارتباطمدل

21 

 

 

- Van Lange, P. A. M. (2015). Generalized trust: Four lessons from genetics 

and culture. Current Directions in Psychological Science, 24(1), 71–76.  

- Walker, L. J., & Frimer, J. A. (2007). Moral personality of brave and caring 

exemplars. Journal of Personality and Social Psychology, 93, 845-860. 

- Walker, L. J., & Hennig, K. H. (2004). Differing conceptions of moral 

exemplarity: just, brave, and caring. Journal of Personality and Social 

Psychology, 86, 629-647. 
- Wang, X., Lei, L., Yang, J., Gao, L., & Zhao, F. (2017). Moral 

disengagement as mediatorand moderator of the relation between empathy 

and aggression among Chinese malejuvenile delinquents. Child Psychiatry 

and Human Development, 48, 316–326. 

- Welch, M. R., Rivera, R., Conway, B. P., Yonkoski, J., Lupton, P. M., 

Giancola, R. (2005). Determinants and consequences of social trust. 

Sociological Inquiry. 75(4), 453-473. 

- Xie, X., Chen, W., Lei , L., Xing, C., Zhang, Y. (2016). The relationship 

between personality types and prosocial behavior and aggression in Chinese 

adolescents. Personality and Individual Differences, 95, 56–61. 

- You, J. (2012). Social trust: fairness matters more than homogeneity. 

Political Psychology. 33, 701–721. 

 

 

 

 

 


