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چکیده
مقدمه :جهتگیری جامعه پسللندانه از متغیرهای مهم دوره نوجوانی اسللت که میتواند ،نقش
قابلتوجهی در کاهش مشکالت اجتماعی و افزایش سالمت جامعه داشته باشد .پژوهش حاضر
به تعیین نقش احسللاس برخورداری از حقوق شللهروندی و ابعاد سللرمایههای اجتماعی در
جهتگیری جامعه پسندانه دانشآموزان میپردازد.
روش :به این منظور نمونهای شللامل  399دانشآموز دختر و پسللر متوسللطه دوم کرمانشللاه
بوسللیلهی پرسللشللنامه احسللاس برخورداری از حقوق شللهروندی (سللامآرام و برزگر،)7360 ،
پرسلشنامه جهتگیری جامعه پسندانه (پنر و همکاران )9991 ،و پرسشنامه سرمایه اجتماعی
اونیکس و بولن ( )9999مورد ارزیلابی قرار گرفتند .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش
تحلیل رگرسیون استفاده شد.
یاارهها :نتایج حاصلل نشلان داد که احساس برخورداری از حقوق شهروندی (ابعاد حقوق اجتماعی،
فرهنگی و مدنی) در مجموع  99درصللد و سللرمایههای اجتماعی (ابعاد پیشللگامی در فعالیتهای
اجتماعی ،ارتباط تحصللیلی/کاری ،ارتباط با دوسللتان و ارزش زندگی) نیز در مجموع  91/0درصللد از
واریانس جهتگیری جامعه پسندانه را در جهت مثبت پیشبینی میکنند (.)P<9/90
نریجهگیری :این نتایج نشللاندهندة اثرات مثبت سللازههای احسللاس برخورداری از حقوق
شلهروندی و سلرمایههای اجتماعی در جهتگیری جامعه پسندانه دانشآموزان است ،بنابراین
سلازههای مذکور نیازمند توجه بیشلتری از سلوی مسلئولین و برنامهریزان کشوری و خصوصاً
آموزش و پرورش هستند.
کلمات کلیدی :احسلاس برخورداری از حقوق شهروندی ،سرمایههای اجتماعی ،جهتگیری
جامعه پسندانه.
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Abstract
Introduction: prosaically behavior orientation is a very important
issue among adolescents and also has a significant effect on
reducing adolescents'' social problems. The purpose of the present
research was to study the effect of possessing citizenship rights
and dimensions of social capital on the prosaic behavior
orientation of students.
Methods: The population of the present research included 360
male and female students of Kermanshah; they were evaluated by
questionnaire of possessing citizenship rights (Sam Aram &
Barzegar, 2016), and prosaically behavior orientation inventory
(Pinner et al., 2008), and social capital questionnaire of Onyx and
Bolen (2000). Regression analysis was used to analyze data.
Findings: the results of the present research showed that
possessing citizenship rights (social, cultural, and civil rights), and
social capital (dimensions of pioneering in social activities,
academic/work relationship, relationship with friends, and the
value of life) respectively predict 20 and 27.5 percent of prosocial
behavior orientation variance positively (p<0.05).
Conclusion: the results show positive effects, citizenship rights
possession, and social capital in prosaically behavior orientation;
it also requires more attention from education officials.
Keywords: Feelings of Security Possessing Citizenship Rights,
Dimensions of Social Capital, Prosaically Behavior Orientation.
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مقدمه
دانش آموزان از جمله اقشلار آسیب پذیر جامعه هستند که آینده سازان فردا بوده و در سن حسا
نوجواني ممکن اسللت به آسللیبهای اجتماعي و روان شللناختي دچار گردند .باید اشللاره کرد که
رفتارهای جامعه پسللند 1در این سللن به علت خطرپذیر بودن ،حسللا نبودن نسللبت به خطر و
هیجان خواهي بسللیار مهم اسللت (کرادچفلید ،برانت ،فانک ،گیب ،خلیل ۲و همکاران.)۲۰1۱ ،
رفتارهای جامعه پسللندانه به مطلوب ترین کیفیتهای رفتاری بشللردوسللتانه اشللاره دارد که با
اخالقیات و هنجارهای اجتماعي تناسلب دارد .رفتار جامعه پسلندانه به رفتارهایي اشاره دارد که
ممکن اسللت هیچ سللودی برای فرد نداشللته باشللد و این اعمال به دیگران سللود ميرسللاند و
به صلللورت کلي این رفتارها رفاه دیگران را مدنظر دارد (بین .)۲۰1۱ ،۲قابل ذکر اسلللت که این
رفتارها در مقابل رفتارهای پرخاشللگرانه ،مغرضللانه ،سللودجویانه تلقي مي شللود (ریان و کانل،4
 .) ۲۰۰1پژوهشگران عوامل بیروني مانند بافت جامعه ،خانواده ،جامعه پذیری و هم عوامل دروني
مانند ویژگيهای شللناختي -هیجاني (کالرک ،داهلن و نیکلسللون ،)۲۰15 ،5همدلي (کیم ،یو و
ناکس )۲۰1۱ ،۱ویژگي های اجتماعي و جامعه پذیری (مسللتر ،کارلو ،سللامپر ،مالوندا و مسللتر،۲
 ) ۲۰1۱را در رفتارهای جامعه پسندانه مهم دانستهاند.
احسللا های دروني و بیروني افراد بر میزان رفتارهای جامعه پسللندانه نقش دارد (کیم ،یو و
ناکس )۲۰1۱ ،که در میان بین احسلللا برخورداری از حقوق شلللهروندی 8ميتواند مهم باشلللد.
شلهروندی در هر جامعهای شلرط اولیه مردمسلاالری اسلت (سللام آرا و برزگر پاریزی .)1۲۱5 ،در
بحث شلهروندی احسلا برخورداری از حقوق شهروندی یکي از جنبه های مهم شهروندی است
که نقش بسیار مهمي در تحکیم و تقویت بنیانهای اجتماعي هر جامعهای دارد .سوریا و پیترسون۱
( )۲۰1۱اشللارهکردهاند که در مدار اسللترالیا بر روی همدلي اجتماعي و احسللا برخورداری از
حقوق شهروندی تأکید ميگردد و به دانشآموزان حقوقشان آموزش داده ميشود و در جامعه مدني
و مردم ارانه این حقوق برآورده ميگردد ،همچنین اشللاره شللده اسللت که احسللا برخورداری از
حقوق شهروندی بر احسا اعتماد و شادی اجتماعي دانشآموزان تأثیر دارد .محققین اشاره کردند
که احسلللا برخورداری از حقوق شلللهروندی بر مؤلفههای شلللناختي و هیجاني دانشآموزان و
دانشللجویان نقش دارد (گفن و سللامچ .)۲۰1۱ ،1۰برداشللت ما از حقوق شللهروندی بر رفتارهای
1. Prosaically Behavior
2. Crutchfield, Brandt, Funk, Gibb & Khalil
3. Bean
4. Ryan & Connel
5. Clark, Dahlen & Nicholson
6. Kim, You & Knox
7. Mestre, Carlo, Samper, Malonda & Mestre
8. Feelings of Security in Possessing Citizenship
9. Sorial & Peterson
10. Gefen & Somech
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ضلداجتماعي تأثیر دارد (اسلپیرو .)۲۰1۱ ،رفتار شهروندان و نحوه و میزان مشارکت آنها در امور
اجتماعي از متغیرها و مسلائل بنیادین در گسللترش سللرمایههای اجتماعي و به دنبال آن توسللعه
جوامع بشری است (مارشال.)۲۰۰۱ ،1
تحقیقات نشان داده است که سرمایههای اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادی بر گرایش شهروندان
به سللبک زندگي اجتماعي نشللاطآور نقش دارد (فرزعلیان ،گنجي و نیازی1۲۱8 ،؛ عبیدی حوریلر،
پابویان و آوانسلیان .)1۲۱۱ ،سرمایههای اجتماعي ۲شامل خرده مؤلفههایي مانند سرمایه اجتماعي
سلللاختلاری (وجود یلا علدم ارتباط بین افراد ،پیکرهبندی ارتباط بین آنها ،ویژگيهای ارتباط بین
فردی) ،سلللرملایه اجتماعي ارتباطي (نوع رابطهای که از طریق تعامالت اجتماعي گذشلللته ،مانند
احترام ،اعتماد ،پذیرش ،دوسللتي ،اجتماعي بودن ایجاد شللده اسللت) و سللرمایه اجتماعي شللناختي
(هنجارهای مشترک و زبانها ،روایتهای مشترک) ميباشد (پاستلینک و هرمس۲۰18 ،۲؛ امیدیان
و اسماعیل پور اشکفتکي )1۲۱۱ ،که این ویژگيهای سرمایههای اجتماعي ميتواند کارایي جامعه
را بهبود ب شد (سالیسو ،هاشیم و گاالدانچي.)۲۰1۱ ،4
فراتحلیلي در زمینه رفتارهای جامعه پسلندانه بیانگر این بوده اسلت که ویژگيهای ش صیتي
مانند هیجان خواهي ،حسللاسللیت نسللبت به خطر ،همدلي ،باز بودن به تجربه ،اجتماعي بودن و
همچنین عوامل اجتماعي مانند جامعهپذیری ،امنیت اجتماعي نقش بسزایي دارد (تیلمن ،اسپادرو و
بالیت)۲۰۲۰ ،5؛ همچنین تحقیقات جایگاه احسا برخورداری از حقوق شهروندی را بر شادکامي،
ش صیت و احسا دروني افراد نشان داده است (مک گرگور و چاتیزا .)۲۰۲۰ ،۱قابلذکر است که
سلللرمایههای اجتماعي افراد بر دیگر عوامل اجتماعي تأثیر معناداری دارد (سلللالیسلللو ،هاشلللیم و
گلاالدانچي ،)۲۰1۱ ،در حالي که اخیراً با توجه به سلللیر حرکتي افراد جامعه به سلللوی رفتارهای
خودمحور ،الزم اسللت تا رفتارهای جامعه پسللندانه و عوامل مرتبط با آن بیشللتر مورد توجه قرار
گیرنلد .لذا با توجه به مطالبي که ذکر آن رفت ،این تحقیق به این سلللوال پرداخته اسلللت که آیا
احسلللا برخورداری از حقوق شلللهروندی و سلللرمایه اجتماعي در جهتگیری جامعه پسلللندان
دانشآموزان نقش دارد؟
روش
تحقیق حاضلر توصلیفي پیمایشلي از نوع مطالعات همبستگي بود .جامعه آماری این تحقیق شامل
کلیه دانشآموزان متوسطه دوم شهر کرمانشاه (ناحیه دو) در سال تحصیلي  1۲۱8-۱۱بود که تعداد
1. Marshall
2. Social Capital
3. Postelnicu & Hermes
4. Salisu, Hashim & Galadanchi
5. Thielmann, Spadaro & Balliet
6. McGregor & Chatiza
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آنهلا  58۲۱نفر اسلللت .از این افراد  ۲۱۰نفر با روش تعیین حجم نمونه جدول مورگان به عنوان
اعضلای نمونه انت اب شلدند .روش نمونهگیری به صورت خوشهای چندمرحلهای بود که طي آن
ابتدا از بین مدار متوسلطه شهر کرمانشاه (ناحیه دو) 8 ،مدرسه انت اب شد ( 4مدرسه دخترانه و
 4مدرسله پسلرانه) ،سپس در میان مدار انت ابشده از هر مدرسه  ۲کال به صورت تصادفي
انت اب شللد .قابل ذکر اسللت که در راسللتای مالحظات اخالقي هدف از انجام تحقیق به صللورت
م تصلر برای شلرکت کنندگان تشلریف گردید تا شلرکت کنندگان با رضایت آگاهانه وارد تحقیق
گردند و در صلورت عدم تمایل ميتوانسلتند در تحقیق مشلارکت نداشته باشند .همچنین افراد به
صللورت کد تعریف گردیدند و محرمانه باقي ماندن اطالعات ضللمانت گردید .در این تحقیق عدم
مصرف داروهای روان گردان و روانپزشکي ،عدم داشتن تش ی اختالالت روانپزشکي و جسماني
از مالکهای ورود به تحقیق بود .ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق سلله پرسللشللنامه جهت
گیری جامعه پسندانه ،احسا برخورداری از حقوق شهروندی و سرمایه اجتماعي بود که به صورت
همزملان در اختیلار اعضلللای نمونله قرار گرفت .در انجام اعمال آماری و تجزیهوتحلیل دادهها از
شاخ های آمار توصیفي و رگرسیون چندمتغیره به وسیله نرمافزار  SPSS-24استفاده شد.
ابزارهای پژوهش
الف) پرسشنامه جهتگیری جامعه پسنندانه :1این مقیا توسط پنر ،فریتزک ،کرایگر و
فریفلد )۲۰۰8( ۲طراحي و سلاخته شلده اسلت .این پرسلشنامه در ایران توسط صفارینیا ()1۲۱1
هنجاریابي شلده اسلت .مقیا مذکور شلامل  ۲۰سلؤال اسلت و  ۲خرده مقیا است که شامل:
مسلللئولیت اجتماعي ،ارتباط همدالنه ،نگاه از منظر دیگران ،پریشلللاني فردی ،اسلللتدالل اخالقي
دوجانبه ،اسلتدالل اخالقي جهتگیری شده -دیگران و نوعدوستي خود گزارشي ميباشد .صفاری
نیا و باجالن ( )1۲۱۰پایایي آزمون را از طریق روش بازآزمایي برای کل مقیا  ۰/۱8و برای خرده
مقیا های آن از  ۰/4۲تا  ۰/۱۱گزارش نمودهاند .همچنین پایایي با استفاده از همساني دروني نیز
توسلط صفاری نیا و باجالن ( )۲۰1۲محاسبه شده و نتایج آن برای کل پرسشنامه برابر با  ۰/۲۱و
برای خرده مقیا های آن از  ۰/1۲تا  ۰/۲4به دست آمده است که رضایتب ش ميباشد.
ب) پرسنشنامه احساس برخورداری از حقو ههروندی :1در این پژوهش برای
بررسي میزان برخورداری از حقوق شهروندی از پرسشنامه سام آرام و برزگر ( )1۲۱5استفاده گردید.
این مقیا دارای  1۲سؤال است و نمرهگذاری آن در طیف لیکرت  5تایي ( :1کامالً م الفم تا :5
کامالً موافقم) انجام ميشود .روایي این مقیا توسط سازندگان به روش روایي صوری و محتوایي
و روایي سلازه تأیید شلده اسلت و چهار خرده مقیا برای آن است راج شده است .مؤلفههای این
1. Prosaically Behavior Orientation Inventory
2. Penner, Fritzche, Craiger & Freifeld
3. Questionnaire of Possessing Citizenship Rights
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مقیا شامل حقوق اجتماعي (سؤالهای  1تا  ،)5حقوق سیاسي (سؤالهای  ۱تا  ،)۱حقوق مدني
(سللؤالهای  1۰تا  )1۲و حقوق فرهنگي (سللؤالهای  14تا  )1۲اسللت .پایایي این مقیا نیز با
اسلتفاده از روش آلفای کرونباخ توسلط سام آرام و برزگر ( ۰/۱۰ ،)1۲۱5گزارش شده است .باقری
کراچي و اندایشللگر ( )1۲۱8نیز پایایي این ابزار را در پژوهش خود برای کل مقیا  ۰/8۰و برای
ابعاد حقوق اجتماعي ( ،)۰/8۲حقوق سیاسي ( ،)۰/۲۱حقوق مدني ( )۰/۲۱و حقوق فرهنگي ()۰/8۱
گزارش نمودهاند که حاکي از پایایي مطلوب این ابزار است.
ج) پرسنشننامه سنرمایه اجتماعی :1در این پژوهش از پرسلشلنامه سرمایه اجتماعي
اونیکس و بولن )۲۰۰۰( ۲اسلتفاده شد .این مقیا دارای  ۲۱سؤال است در  8خرده مقیا است.
خرده مقیا های این ابزار شامل :ارزش زندگي ( ۲سؤال) ،مشارکت در اجتماعات محلي ( ۲سؤال)،
پیشلگامي در فعالیتهای اجتماعي ( ۲سلؤال) ،اعتماد و امنیت ( 5سلؤال) ،ارتباط با همسایگان (5
سؤال) ،ارتباط با دوستان و خانواده ( ۲سؤال) ،قدرت تحمل تفاوتها ( ۲سؤال) و ارتباطات تحصیلي
یا کاری ( ۲سؤال) و دو سؤال نیز به خاطر اینکه در بیش از یک خرده مقیا قرار ميگیرند ،امتیاز
آن در نمره کل مقیا محاسللبه ميشللود .نمرهگذاری پرسللشللنامه به صللورت لیکرت  4تایي
(بههیچعنوان= 1تا بارها= )4اسللت .حداقل نمره در این مقیا  ۲۱و حداکثر نمره آن  144اسللت.
روایي صللوری و محتوایي این مقیا توسللط یاری و همکاران ( )۲۰14مورد بررسللي و تأیید قرار
گرفته است و بررسي روایي سازه این مقیا نیز حاکي از برازش مطلوب سؤاالت بر روی  8حیطه
آزمون بوده اسللت .پایایي با اسللتفاده از روش آلفای کرونباخ نیز  ۰/8۲برای کل مقیا از  ۰/۱۱تا
 ۰/8۱برای خرده مقیا ها به دست آمده است.
یافتهها
در مجموع  ۲۱۰نفر اعضلای نمونه پژوهش حاضلر را تشکیل ميدادند که شامل  1۲8پسر و 18۲
دختر بود .میانگین سني مجموع افراد  1۲/۰8سال با انحراف استاندارد  ۰/84بوده است .همچنین،
پایین ترین سلن در میان اعضلای نمونه  15سال و باالترین آنها نیز  ۲۰سال بود .توزیع فراواني
رشتههای تحصیلي اعضای نمونه به تفکیک جنسیت در جدول  1ارائهشده است.

1. Social Capital Questionnaire
2. Onyx & Bullen

22

پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ،شماره چهل و یکم ،بهار 9011
جدول  .0توزیع فراوانی تحصیالت اعضای نمون
گروه

هاخص

تجربی

ریاضی

انسانی

مجموع

دختران

فراواني

۱۰

۱۰

۲۲

18۲

درصد

%4۱/5

%۲۲

%1۲/۱

%1۰۰

درصد از کل

%۲5

%1۱/۲

%8/۱

%5۰/۱

فراواني

54

۱۲

۱1

1۲8

درصد

%۲۰/۲

%۲5/4

%۲4/۲

%1۰۰

درصد از کل

%15

%1۲/5

%1۱/۱

%4۱/4

فراواني

144

1۲۲

۱۲

۲۱۰

درصد

%4۰

%۲4/۲

%۲5/8

%1۰۰

پسران

مجموع

همانطور که در جدول  1مشللاهده شللد  144نفر ( )%4۰از اعضللای نمونه دانشآموز رشللته
تجربي 1۲۲ ،نفر ( )%۲4/۲دانشآموز رشته ریاضي و  ۱۲نفر ( )%۲5/۰8نیز دانشآموز رشته انساني
بودند .پس از توصللیف و بررسللي نرمال بودن توزیع متغیرها و شللرط تسللاوی واریانس متغیرهای
پژوهش به استنباط از دادههای مربوط به این متغیرها پرداخته شد.
برای تعیین تلأثیر احسلللا برخورداری از حقوق شلللهروندی بر واریانس جهتگیری جامعه
پسلندانه ،از معادله رگرسلیون گام به گام استفاده شد که نتایج آماری آن در جداول ذیل ارائه شده
است.
جدول  .2خالصه مدل رگرسیون جهت گیری جامعه پسندانه از روی احساس برخورداری از حقوق شهروندی
مدل

1
۲
۲

متغیرهای
مالک
جهت گیری
جامعه پسندانه
جهت گیری
جامعه پسندانه
جهت گیری
جامعه پسندانه

متغیر پیشبین
احسا برخورداری از حقوق
اجتماعي
احسا برخورداری از حقوق
اجتماعي ،حقوق فرهنگي
احسا برخورداری از حقوق
اجتماعي ،حقوق فرهنگي،
حقوق مدني

ضریب

ضریب

ضریب تعیین

رگرسیون

تعیین

تعدیلهده

()R

()R2

()ARS

F

سطح
معناداری

۰/۲8۱

۰/15۲

۰/14۱

۱۲/۱5

**۰/۰۰۰1

۰/4۲۲

۰/18۲

۰/1۱4

4۰/۱5

**۰/۰۰۰1

۰/448

۰/۲۰۰

۰/1۱4

۲۱/۲4

**۰/۰۰۰1

همانطور که نتایج جدول  ۲نشللان ميدهد ،سلله مدل رگرسللیوني برای پیشبیني جهت گیری
جامعه پسلندانه از روی احسلا برخورداری از حقوق شهروندی (ابعاد حقوق اجتماعي ،فرهنگي و
مدني) ،معنادار اسلت .بر اسلا نتایج جدول  ۲مشلاهده مي شود که در مدل اول حقوق اجتماعي
 15/۲درصد از واریانس جهت گیری جامعه پسندانه ،در مدل دوم حقوق اجتماعي و فرهنگي 18/۲
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درصد از واریانس جهت گیری جامعه پسندانه و در مدل سوم نیز حقوق اجتماعي ،فرهنگي و مدني،
 ۲۰درصد از واریانس جهت گیری جامعه پسندانه را تبیین ميکنند که این مقادیر با توجه به سطف
معناداری ( )P<۰/۰1معنيدار است و در ادامه به بررسي آنها پرداخته شده است.
جدول  .3ضرایب رگرسیون جهت گیری جامعه پسندانه از روی احساس برخورداری از حقوق شهروندی
مدل

متغیر مالک

1

جهت گیری
جامعه پسندانه

۲

جهت گیری
جامعه پسندانه

۲

جهت گیری
جامعه پسندانه

متغیر پیش بین
مقدار ثابت
احسا برخورداری از حقوق
اجتماعي
مقدار ثابت
احسا برخورداری از حقوق
اجتماعي
احسا برخورداری از حقوق
فرهنگي
مقدار ثابت
احسا برخورداری از حقوق
اجتماعي
احسا برخورداری از حقوق
فرهنگي
احسا برخورداری از حقوق مدني

ضرایب

ضرایب

غیراستاندارد

استاندارد

B
۲۰/۲4

SE
۲/۲۲

1/۱۲

۰/۲4

5۱/1۱

5/1۲

سطح

T

معنیداری

β
18/8۱

**۰/۰۰۰1

۲/۱۱

**۰/۰۰۰1

1۰/۱۲

**۰/۰۰۰1

1/۲۱

۰/۲۲

۰/۲۲۲

4/۱۱

**۰/۰۰۰1

۲/۰۱

۰/5۲

۰/۲18

۲/۱۲

**۰/۰۰۰1

4۱/8۲

5/۱8

8/۲8

**۰/۰۰۰1

1/5۱

۰/۲8

۰/۲۲۲

5/5۲

**۰/۰۰۰1

1/۱

۰/5۱

۰/1۱۲

۲/8۲

**۰/۰۰5

۰/۱۲

۰/۲۲

۰/1۲۲

۲/4۲

*۰/۰14

۰/۲8۱

**Sig.p<0/01 & *p<0/05

همانطور که نتایج جدول  ۲نشللان ميدهد ،به ترتیب احسللا برخورداری از حقوق اجتماعي،
فرهنگي و مدني قوی ترین پیشبینيکنندههای جهت گیری جامعه پسلندانه ميباشند و سازههای
مذکور ،جهت گیری جامعه پسندانه را در جهت مثبت ( P<۰/۰1و  ،)P<۰/۰5پیشبیني ميکنند.
برای تعیین تأثیر ابعاد سلرمایههای اجتماعي بر واریانس جهتگیری جامعه پسللندانه ،از معادله
رگرسیون گام به گام استفاده شد که نتایج آماری آن در جداول ذیل ارائه شده است.
جدول  .4خالصه مدل رگرسیون جهت گیری جامعه پسندانه از روی سرمایههای اجتماعی
مدل

متغیرهای
مالک

1

جهت گیری
جامعه پسندانه

۲

جهت گیری
جامعه پسندانه

متغیر پیشبین
پیشگامي در فعالیتهای
اجتماعي
پیشگامي در فعالیتهای
اجتماعي ،ارتباط
تحصیلي/کاری

ضریب

ضریب

ضریب تعیین

رگرسیون

تعیین

تعدیلهده

2

()R

( )R

()ARS

F

سطح
معناداری

۰/48۲

۰/۲۲۲

۰/۲۲5

111/45

**۰/۰۰۰1

۰/5۰5

۰/۲55

۰/۲51

۱1/1۲

**۰/۰۰۰1
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مدل

متغیرهای
مالک

۲

جهت گیری
جامعه پسندانه

4

جهت گیری
جامعه پسندانه

متغیر پیشبین
پیشگامي در فعالیتهای
اجتماعي ،ارتباط تحصیلي/
کاری ،ارتباط با دوستان
پیشگامي در فعالیتهای
اجتماعي ،ارتباط تحصیلي/
کاری ،ارتباط با دوستان،
ارزش زندگي

ضریب

ضریب

ضریب تعیین

رگرسیون

تعیین

تعدیلهده

()R

()R2

()ARS

سطح

F

معناداری

۰/515

۰/۲۱5

۰/۲5۱

4۲/۲5

**۰/۰۰۰1

۰/5۲5

۰/۲۲5

۰/۲۱۲

۲۲/۲

**۰/۰۰۰1

همانطور که نتایج جدول  4نشللان ميدهد ،سلله مدل رگرسللیوني برای پیشبیني جهت گیری
جامعه پسلللندانه از روی سلللرمایههای اجتماعي (ابعاد پیشلللگامي در فعالیتهای اجتماعي ،ارتباط
تحصلیلي/کاری ،ارتباط با دوستان و ارزش زندگي) ،معنادار است .بر اسا نتایج جدول  ۲مشاهده
ميشللود که در مدل اول پیشللگامي در فعالیتهای اجتماعي  ۲۲/۲درصللد از واریانس جهت گیری
جامعه پسللندانه ،در مدل دوم پیشللگامي در فعالیتهای اجتماعي و ارتباط تحصللیلي/کاری ۲5/5
درصلد از واریانس جهت گیری جامعه پسلندانه ،در مدل سلوم پیشگامي در فعالیتهای اجتماعي،
ارتباط تحصیلي/کاری و ارتباط با دوستان  ۲۱/5درصد از واریانس جهت گیری جامعه پسندانه و در
مدل چهارم پیشلگامي در فعالیتهای اجتماعي ،ارتباط تحصلیلي/کاری ،ارتباط با دوستان و ارزش
زندگي  ۲۲/5درصد از واریانس جهت گیری جامعه پسندانه را تبیین ميکنند که این مقادیر با توجه
به سطف معناداری ( )P<۰/۰1معنيدار است و در ادامه به بررسي آنها پرداخته شده است.
جدول  .5ضرایب رگرسیون جهت گیری جامعه پسندانه از روی سرمایههای اجتماعی
مدل

متغیر مالک

متغیر پیش بین

1

جهت گیری
جامعه پسندانه

۲

جهت گیری
جامعه پسندانه

۲

جهت گیری
جامعه پسندانه

مقدار ثابت
پیشگامي در فعالیتهای اجتماعي
مقدار ثابت
پیشگامي در فعالیتهای اجتماعي
ارتباط تحصیلي/کاری
مقدار ثابت
پیشگامي در فعالیتهای اجتماعي
ارتباط تحصیلي/کاری
ارتباط با دوستان
مقدار ثابت
پیشگامي در فعالیتهای اجتماعي
ارتباط تحصیلي/کاری
ارتباط با دوستان
ارزش زندگي

4

جهت گیری
جامعه پسندانه

ضرایب

ضرایب

غیراستاندارد

استاندارد

B
۱۲/۰5
1/۲1
۱1/۲۲
1/۱۱
1/1۱
5۱/۲1
1/5۱
1/۰۲
1/۲5
54/۲1
1/۲1
1/۰۲
1/۲5
1/5۱

SE
۲/15
۰/1۱
۲/۱1
۰/1۱
۰/4۰
4/41
۰/1۱
۰/4۰
۰/5۲
4/4۲
۰/۲۲۱
۰/4۰۲
۰/5۲
۰/۱۱

T

β
۰/48۲
۰/4۲5
۰/1۲۲
۰/44۲
۰/11۲
۰/1۰5
۰/۲45
۰/11۲
۰/11۲
۰/14۲

۲1/۲۲
1۰/55
1۲/۰8
1۰/۲۱
۲/۱
1۲/۲۲
۱/4
۲/5۲
۲/1۲
1۲/11
5/۲۱
۲/55
۲/۲5
۲/۲5

سطح
معنیداری
**۰/۰۰۰1
**۰/۰۰۰1
**۰/۰۰۰1
**۰/۰۰۰1
**۰/۰۰4
**۰/۰۰۰1
**۰/۰۰۰1
*۰/۰1۲
*۰/۰۲
**۰/۰۰۰1
**۰/۰۰۰1
*۰/۰11
*۰/۰1۱
*۰/۰۲5

**Sig.p<0/01 & *p<0/05
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همانطور که نتایج جدول  5نشان ميدهد ،به ترتیب پیشگامي در فعالیتهای اجتماعي ،ارتباط
تحصلللیلي/کاری ،ارتباط با دوسلللتان و ارزش زندگي قوی ترین پیشبینيکنندههای جهت گیری
جامعه پسلللندانه ميباشلللند و سلللازههای مذکور ،جهت گیری جامعه پسلللندانه را در جهت مثبت
( P<۰/۰1و  ،)P<۰/۰5پیشبیني ميکنند.
بحث و نتیجهگیری
طبق یللافتله هلای تحقیق احسلللا برخورداری از حقوق اجتمللاعي ،فرهنگي و مللدني قویترین
پیشبینيکننلدههای جهت گیری جامعه پسلللندانه اسلللت .به این معنا که با باال رفتن احسلللا
برخورداری از حقوق شلللهرونلدی (اجتملاعي ،فرهنگي و مدني) میزان رفتارهای جامعه پسلللندانه
دانشآموزان باال ميرود .نتایج این تحقیق همسللو با نتایج تحقیقاتي اسللت که نشللاندهنده رابطه
احسللا برخورداری از حقوق شللهروندی با شللادکامي (تجف آبادی و سللام آرا ،)1۲۱۰ ،احسللا
اعتماد و شللادی اجتماعي (سللوریا و پیترسللون )۲۰1۱ ،و تحکیم و بنیانهای اجتماعي (سللام آرا و
برزگر پاریزی )1۲۱5 ،هسلتند .باید اشلاره کرد که شلاخصههای حقوق شهروندی از جمله در ابعاد
علداللت اجتملاعي ،گسلللترش فعلالیلت های فرهنگي و حقوق و مزایای مدني ميتواند در میزان
اعتملادبلهنفس ،آرامش و امنیلت خلاطر اجتملاعي تاثیر دارد و مي تواند به افراد کمک کند تا حق
دیگران را رعایت کرده و دسلت به رفتارهای ضلد اجتماعي نزنند و این نشان دهنده این است که
برداشلت عدالت اجتماعي ميتواند در رفتارهای مطلوب اجتماعي کمککننده باشد (مک-جرجور و
چاتیزا .)۲۰1۱ ،1در تئوری دیگری اشللاره شللده اسللت؛ به میزاني که افراد احسللا ميکنند دارای
حقوق شهروندی مناسب هستند ،احسا خواهند کرد که در بستر جامعه ميتوانند نیازهای خود را
برآورده کنند و این خود پیشزمینه رعایت حقوق دیگران بوده و میزان رفتارهای جامعه پسلللند را
افزایش ميدهد (کالسلکن ،گربراندی ،پری سلن و سگرز .)۲۰1۱ ،۲مطابق با تحقیقات انجام شده
احسلللا امنیلت در برخورداری از حقوق شلللهرونلدی مانند مقبولیت اجتماعي ،امنیت اجتماعي،
نیازهای اجتماعي ميتواند بر میزان رفتارهای متقابل اجتماعي مطلوب و سلللالم تاثیر مثبت بگذارد
(دنوون و مک اسکیل.)۲۰1۱ ،
همچنین طبق یافتههای تحقیق سللرمایههای اجتماعي به صللورت معناداری میزان رفتارهای
جامعه پسندانه دانشآموزان را در جهت مثبت پیشبیني ميکند .همچنین باید اشاره کرد که قدرت
پیشبیني کنندگي سللرمایههای اجتماعي به ترتیب فعالیتهای اجتماعي ،ارتباط تحصللیلي/کاری،
ارتباط با دوستان و ارزش زندگي ميباشد .نتیجه این فرضیه تحقیق با یافتههای سو ،چان  ،هان
و چین  )۲۰11( ۲همسلو ميباشد که به رابطه سرمایههای اجتماعي با رفتارهای جامعه پسندانه و
1. McGregor & Chatiza
2. Claassen, Gerbrandy, Princen & Segers
3. Hsu, Chang, Huang & Chiang
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مطلوب پرسللتاران در محل کار اشللارهکردهاند .همچنین این نتیجه با نتایج محققان مبني بر تاثیر
سللرمایههای اجتماعي افراد بر افزایش میزان رفتارهای سللازماني ،جامعه پسللندانه و متعهدانه در
جامعه ،همسو ميباشد (اوان و اسکوموسکي۲۰15 ،1؛ کولینز و فریمن .)۲۰1۲ ،۲همچنین وستفالن،
فرای-بلاورز و جورجس )۲۰۲۰( ۲در فراتحلیلي اشلللاره کردنلد کله ابعلاد سلللرملایله اجتماعي بر
اعتمادبهنفس ،میزان تعهد کاری و رفتارهای اجتماعي در جامعه تاثیر مثبت دارد .باید اشاره کرد که
سلرمایه اجتماعي میراثي تاری ي است که از طریق تشویق افراد به «همکاری» و «مشارکت» در
تعامالت اجتماعي ،قادر اسلت به حل میزان بیشتری از معضالت موجود در آن اجتماع ،فائق آید و
حرکت به سوی رشد وتوسعه شتابان اقتصادی ،سیاسي ،فرهنگي و  ...را امکانپذیر سازد .در نتیجه
افراد رفتلارهلای جلامعلهپلذیر تری از خود نشلللان ميدهنلد (آلبرت-لورینز ،پولیلک ،زابو ،فالو و
گاسللپاریک .)۲۰۲۰ ،4از سللوی دیگر باید اشللاره کرد که سللرمایه اجتماعي ،به زندگي فرد معني و
مفهوم ميب شد و زندگي را ساده تر و لذتب شتر ميکند .پس به طور کلي ميتوان گفت هر چه
سرمایه اجتماعي ملتي بیشتر باشد ،آن ملت ،خوشب تتر و ثروتمندتر خواهد بود .سرمایه اجتماعي
دارای ابعادی مانند اعتماد ،صلداقت ،حسلن تفاهم ،سالمتي نفس ،هم دردی ،دوستي ،همبستگي،
فداکاری و  ...اسللت که به افراد کمک ميکند رفتارهای مطلوب بیشللتر و رفتارهای ضللد اجتماعي
کمتری را از خود نشان دهند (کولین و فریمن.)۲۰1۲ ،
با توجه به نتایج تحقیق پیشلنهاد ميگردد در مدار بر افزایش سرمایههای اجتماعي در ابعاد
-1پیشلگامي در فعالیتهای اجتماعي-۲ ،ارتباط تحصلیلي/کاری-۲ ،ارتباط با دوستان و -4ارزش
زندگي دانشآموزان تاکید گردد و در برنامههای آموزشي و عملیاتي در این خصوص اجرا گردد چراا
که این  4مولفه بیشلترین سلهم را در رفتارهای جامعه پسندانه داشتند .همچنین پیشنهاد ميگردد
مسلئولین و برنامهریزان کشللوری با افزایش سللطف برخورداری از حقوق شللهروندی را در ابعاد ()1
حقوق اجتملاعي )۲( ،فرهنگي و ( )۲مدني افزایش دهند زیرا بر رفتارهای جامعه پسلللندانه دانش
آموزان تلاثیر مثبت و معناداری دارد .هر تحقیقي دارای محدودیت هایي اسلللت که در این تحقیق
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بود که باعث جمعآوری دادههای سطحي تری نسبت به مشاهده و
مصلللاحبله بود .همچنین روش تحقیق توصلللیفي بود که اطالعات علي در اختیار پژوهشلللگران
نميگذارد که توصللیه میگردد تحقیقات آینده از روشهای علي-مقایسللهای و آزمایشللي اسللتفاده
نمایند.

1. Evans & Smokowski
2. Collins & Freeman
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4. Albert-Lőrincz, Paulik, Szabo, Foley & Gasparik
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