
  9011تابستان ، چهل و دوم شناسی اجتماعی، شمارههای روانپژوهش

11 

 

 

 پسند:  نقش میانجی همدلی و خودکارآمدیاثر انگیزه تعلق بر رفتار جامعه 

 3/5/1011تاریخ پذیرش:            1/3/1533تاریخ دریافت: 

 1*ابوالقاسم یعقوبی

 2سحر محمدی
 مقاله پژوهشی

 چکیده
با هد  سود پسند شامل رفتارهایی مانند همدلی، نوع دوستی و همکاری : رفتار جامعهمش:م 

تار شادن تعاامالت و بهزیساتی     رساندن به دیگران است که ارتقاء سطح این رفتار باعث آسان
پساند باا   شود، لذا هد  پژوهش حاضر بررسی رابطه انگیازه تعلاو و رفتاار جامعاه    جامعه می
 گری همدلی و خودکارآمدی بود.میانجی
مااری شاامل دانشاجویان    : روش پژوهش توصایفی و از ناوع همبساتگی باود. جامعاه آ     ر  

نفار بارآورد     319دانشگاه بوعلی سینا همدان  بود که با توجه به جدول مورگان، حجم نموناه  
ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس انگیازه  شد که با استفاده از روش تصادفی خوشه

(، 9990ن )پساند، کااپرارا و همکاارا   (، مقیاس رفتاار جامعاه  9979تعلو کوادرادو و همکاران)
( بود. جهت 7619( و خودکارآمدی شرر و همکاران )9996مقیاس همدلی آلبیرو و همکاران )

 ها از روش تحلیل معادالت ساختاری استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده
( و خودکارآمادی   =97/9p< ،39/9β: نتایج نشان داد، اثر انگیزه تعلاو بار همادلی )   هایارت 
(97/9p< ،91/9β =  معنا )   ( 97/9ادار اسات. اثار خودکارآمادیp< ،39/9β =   و همادلی )
(97/9p< ،31/9β = بر رفتارهای جامعه ) پسند نیز معنادار است. همچنین اثرات غیرمستقیم

(   =97/9p< ،91/0Z( و خودکارآمادی )  =97/9p< ،69/1Zانگیزه تعلو از طریو همادلی ) 
 پسند معنادار بودند.بر رفتار جامعه

تاوان گفات، انگیازه تعلاو، همادلی و خودکارآمادی  اثار        بر اساس نتاایج مای   :گیرینتیه 
-پسند دانشجویان دارند؛ بنابراین جهت افزایش این رفتارهاا مای  معناداری بر رفتارهای جامعه

هایی جهات افازایش ساطح خودکارآمادی، انگیازه تعلاو و همادلی در محایط         توان آموزش
 آموزشی مورد توجه قرار داد.    

 پسند: همدلی، خودکارآمدی، انگیزه تعلو، رفتار جامعهقی:یکقما  ک
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The Effect of Affiliation Motivation on Prosocial Behavior: 

The Mediating Role of Empathy and Self-Efficacy 
Abolghasem Yaghoobi 1* 
Sahar Mohammadi2 

Original Article 

Abstract 
Introduction: Prosocial behaviors include behaviors such as 
empathy, altruism, cooperation with the aim of benefiting others, 
which improve the level of this behavior to facilitate interactions 
and the well-being of the community. so the purpose of this study 
is to investigate the relationship between affiliation motivation and 
prosocial behavior was mediated by empathy and self-efficacy.  
Method: The research method was descriptive and correlational. 
The statistical population included students of Bu Ali Sina 
University of Hamadan. The sample size was 380 students who 
were selected using cluster random sampling method. Research 
instruments included Cuadrado et al.'s (2016) affiliation 
motivation, the Caprara et al. (2005) prosocial behavior, the Albiro 
et al. (2009) empathy, and Scherer et al. (1982) self-efficacy 
scales. Structural equation analysis method was used to analyze the 
data.  
Results: The results showed that the direct effect of affiliation 
motivation on empathy (p <0.01, β = 0.32) and self-efficacy (p 
<0.01, β = 0.27) was significant. The direct effect of self-efficacy 
(p <0.01, β = 0.30) and empathy (p <0.01, β = 0.37) on prosocial 
behaviors is also significant. The results showed that the indirect 
effects of affiliation motivation through empathy (p <0.01, Z = 
7.92) and self-efficacy (p <0.01, Z = 5.27) on prosocial behavior 
were significant. 
Conclusion: Based on the results, concluded that affiliation 
motivation, empathy and self-efficacy have a significant effect on 
student prosocial behaviors, so to increase these behaviors, 
trainings to increase self-efficacy, affiliation motivation and 
empathy in the educational environment can be considered. 
Keywords: Empathy, Self-Efficacy, Affiliation Motivation, 
Prosocial Behavior 
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 مقدمه
ها با وجود اینکه بر اساس نیازهای خود به دنبال جیب منافع فردی هستند، ولاي در زنادگي   انسان

های دیگر ها و به طور کلي انسانها، سازمانخود به صورت رسمي یا غیررسمي با اجتماعات، گروه
افع فردی و مناافع  های مختلف، من(. در موقعیت7111، 1سر و کار دارند )کوادرادو، تابرنرو، استاینل

هاایي ناچاار باه انتخااب هساتند. در ایان       کنند و در چناین موقعیات  جمعي افراد باهم برخورد مي
ها، فرد باید در عین حال که باه هویات و شخصایت مساتقل خاود تاکیاد دارد، مناافع و        موقعیت
ر جمع زندگي کند دیگران را نیز در نظر بگیرد. او همواره باید یاد بگیرد که چگونه د پییریانعطاف

(. در فرایناد  7111، 7والکار، نیلساون  -و در عین حال نیازهای خود را نیز تأمین کند )کارلو، پاادیال 
یابند که در راستای دستیابي به اهاداف فاردی،   پسند افراد به مرور در ميیادگیری رفتارهای جامعه

اهي، نوع دوستي، تعلاق باه گاروه و    توانند اجتماع را نادیده بگیرند و با مفاهیمي مانند دیگرخونمي
 (. 1933همدلي روبرو شده و سعي در در  آنها دارند )خطیبي و یوسفي، 

شود. هدف پسند، رفتاری اجتماعي و مطلوب است که به شکلي داوطلبانه انجام ميرفتار جامعه
 اصلي این رفتار، رفااه دیگاران، مراقبات کاردن از دیگاران، کماک باه دیگاران و همچناین باه          

هوئرتاا،  -؛ کنتارراس 7112، 9گیاری اطالعات و منابع است )هاستین، اوتنادال و ساالیوان  اشترا 
، پساند جامعاه های متفاوت بارای رفتارهاای   (. با وجود تعریف7171، 4وود، برد، اپس، کروکتال 

اسات کاه ایان رفتارهاا باه عناوان       ی مشتر  بین همه تعااریف وجاود دارد و آن ایان    یک پایه
شوند. این رفتاار،  شود، تعریف ميیي که در جهت کمک و نفع رساندن به دیگران انجام ميرفتارها

کردن، همکاری کردن، قر  دادن یا سهیم شدن، آرام کردن دیگران، اهادا  غالبا به صورت کمک
های داوطلبانه، حمایت از افراد دیگر در شرایط خطر، مراقبت از دیگران، کردن کاال یا پول، فعالیت

جامعاه  (. رفتارهای7111، 1شوند )کارلو، مستری، سمپر، تور، آرمنتادلي و همدردی توصیف ميهم
 نقش در رفتارها این که طوری دانست انسان ماهیت هایکیفیت تریناز مطلوب توانمي را پسند

شاوند  مي شناخته اجتماعي و اخالقي هایزمینه در ویژه به افراد رشد برای تحقق مهم مؤلفه یک
هاایي  پساند، در برگیرناده ویژگاي   (. در واقاع رفتاار جامعاه   1931مالیری، االسالمي، ترکمنشیخ)

-های داوطلبانه اسات )ناافو  همچون یاری به دیگران، توجه همدالنه، مهرباني، همکاری و فعالیت
 (.7111، 1واکسلر-نوام، اوزفسکي، ایسریل، داویدو، ژان

مراتب مازلو است کاه شاامل وابساتگي، تعلخاق خااطر، عشاق و       ی تعلق یکي از پنج نیاز سلسله انگیزه
عاطفه است. به عقیده مزلو این نیازها کمتر از نیازهاای فیزیولاوژیکي و نیازهاای امنیتاي، اساساي هساتند.       
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کناد. عضاویت در   روابط دوستانه، وابستگي عاطفي و روابط خاانوادگي باه ارضاای ایان نیازهاا کماک ماي       
(، 1321(. بر اساس نظریه ماازلو ) 1932و میهبي نیز چنین اثری دارد )خداپناهي، های اجتماعي، محلي گروه
ی تعلق در واقع پس از نیازهای فیزیولوژیکي و نیازهای ایمناي کاه ساطوح اولیاه در سلساله مراتاب       انگیزه

ری همچاون  نیازها هستند، قرار دارد. از نظر مازلو، نیاز به روابط بین فردی، در نهایت منجار باه انجاام رفتاا    
شاود. انگیازه   دوستي و صیمیمت با دیگران، اعتماد کردن به آنها و احساس تعلق کردن به گاروه آنهاا ماي   

تعلق یک نیاز و خواست است که فرد به برقراری ارتباط با دیگران، یکي شدن باا گاروه و میال باه متصال      
حرومیات از باودن در اجتمااع را    بودن دارد. بر اساس این انگیزه، فرد احساس نیااز یاا احسااس کمباود و م    

شاود کاه   آورد و موجب تنش و کنش باه ساوی هادفي ماي    کند، سپس خواست را به دنبال ميتجربه مي
محصول آن، رفتار نیل به هدف اجتماعي شدن است. توالي این فرآیند ممکن است منجار باه ارضاای نیااز     

شاود  انجام کار یا رفتار به سمت گروه ماي  شود. به این ترتیب، انگیزه تعلق موجب تشویق و تحریک فرد به
 (.  1939)گنجي، 

از دیدگاهي دیگر انگیزه تعلق تمایل به برقراری ارتباط اجتماعي یا تمایل به وابساتگي اسات؛   
شود افراد به دنباال رواباط باین فاردی مثبات باشاند )زاساکودنا، سایمک،         انگیزه تعلق باعث مي

ن دهنده احساس قوی وابستگي متقابل اجتماعي است کاه  انگیزه تعلق باال نشا (.7119، 1ملکیک
در پي آن افراد با انگیزه وابستگي باال تمایل دارند به جامعه خود و یا به نفاع گروهاي کاه باه آن     
-تعلق دارند عمل کنند و از این طریق این انگیزه نقش مهمي در ارتقا رفتارهای گروهي و جامعاه 

در گاااراف، کاااارلو، ؛ وان7111، 9وال و ریچمااان؛ دی1133، 7پساااند دارد )باومیساااتر و لیاااری
رسد افراد طرد شده نیز وقتي که فرصتي (. با این حال به نظر مي7112، 4کروستي،کوت و برانجي
پسند دارند. بدین ترتیب انگیزه تعلق در بینند تمایل به انجام رفتار جامعهبرای ارتباط با دیگران مي

 (.7111موثر است )کارلو و همکاران،  پسندبیني رفتارهای جامعهپیش
رفتارهایي که از طریق تلییر تمرکز و توجه فرد به نیازهای خود و همچنین موجاب تشاویق و   

تواناد از عوامال   گردد، ميگویي و برآورده کردن نیازهای دیگران ميترغیب و تمرکز فرد در پاسخ
اولیویر، -؛ هولزل، الزار، گراد، شومن7112، 1پسند باشد )بری و براونموثر بر روی رفتارهای جامعه

 (. 7111، 1ویگو، اوت

پسند که به شکل یک محدوده وسیع از رفتارها، شاامل رفتاار کماک    ارتقای سطح رفتار جامعه
شاود )ون  کننده، نوع دوستي، همکاری و اتحاد با هدف سود رساندن به دیگر ماردم، تعریاف ماي   

و جوامع، افراد را به سامت  ها (، در گروه7111، 1ن و رایان؛ وینستی7171، 2ریزین، روست، بیگالن
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هاا، بهزیساتي و محایط و جامعاه     تر شدن همکاریکند که باعث آسانها تشویق ميتوسعه شبکه
رسد که اهداف انگیزشي و همچنین عوامل موثر شود. بنابراین این نکته مهم به نظر ميتر ميسالم

(. که از جمله ایان عوامال   7111حلیل کنیم )کوادرادو و همکاران، پسند را تمتفاوت بر رفتار جامعه
 اشاره کرد. 9و خودکارآمدی 7همدليتوان به متلیرهای مي

هاای فارد   همدلي، توانایي تصویرسازی خود به جای دیگری و فهم احساسات، تمایالت و ایده
مقابال خاود را خیلاي     توانیم وضعیت ذهني فرددیگر است. وقتي همدلي وجود داشته باشد، ما مي

توانیم بر اساس در  خودماان از  سریع تجربه کنیم. یعني وقتي از دیدگاه او به جهان بنگریم، مي
(. افاراد  7111، 4ورساتین دنیای اطراف، به وضعیت ذهني فرد مقابل در این لحظه، پي ببریم )کاي 

عي بودن خواهناد  های شخصیتي مثل قساوت، خودمحوری و ضداجتمابدون همدلي، درگیر ویژگي
( همادلي  7111) 2فیلاد (. از نظر داویدو و بان 7111، 1والکر، کریستنسن-؛ پادیال7114، 1شد )وایت

دهد و با برانگیزانادن  را تحت تاثیر قرار ميپسند جامعهیکي از عوامل موثر و حیاتي است که رفتار 
گارا  دهد. رفتار اجتماعانعکاس ميرسان، تمایل افراد برای باال بردن رفاه دیگران را رفتارهای یاری

هاای همدالناه یاک عنصار     تواند مبتني بر همدلي باشد. پاسخدوستانه ميمخصوصا در شکل نوع
آید و نقاش مهماي در رفتارهاای اجتمااعي دارد     ضروری در عملکرد اجتماعي مناسب به شمار مي

( نیاز بار   1932ام و رضاایي ) ( و نظا 7111) 3نوام-(. دیکتي، بارتال، اوزفسکي، نافو7114، 2)ونتزل
تاکید کرده و این دو متلیر را در ارتباط مستقیم با هم معرفي پسند جامعهارتباط بین همدلي و رفتار 

شود فرد برای ورود کند و باعث ميکنند. همچنین همدلي رفتارهای اخالقي را در فرد فعال ميمي
ش همادلي در انجاام رفتارهاای مطلاوب     های اجتماعي برانگیخته شود و در نتیجه نقا به موقعیت
عامل دیگری که با (. 7111فیلد، ؛ داویدو و بن7111تواند قابل توجه باشد )گیلبرت، ميپسند جامعه
 ارتباط دارد، خودکارآمدی است.پسند جامعهرفتار 

( باه شاکل در  فارد از    7111) 11خودکارآمدی بر اساس نظریاه اجتمااعي شاناختي بنادورا    
هاا  شود. خودکارآمدی در واقع در  از توانایيود برای رسیدن به موفقیت تعریف ميهای ختوانایي

(. به طاور  7111، 11در یک فرد برای انجام دادن کارهای مشخص و ویژه است )گوادیانو و هربرت
داناد کاه از طریاق آن بسایاری از     کلي، بندورا خودکارآمدی را یکاي از فراینادهای شاناختي ماي    

دهاایم. باورهااای خااود و بسایاری از خصوصاایات شخصااي را گساتر  مااي   رفتارهاای اجتماااعي 
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، 1گایارد )هیال  خودکارآمدی بر انتخاب تکلیف، تال ، استقامت، امتناع و پیشرفت افراد تأثیر ماي 
(. پایین بودن باورهای خودکارآمدی در افاراد، عازم و اراده آنهاا را    7112، 7؛ چرچیا و سینگر7114

(. این باورهاای خودکارآمادی بارای    7111، 9کند )پگورو و شافرميسست و عملکردشان را مختل 
یابند و تحول چنین باورهایي از کودکي شروع شاده، در  هر فرد در خالل زمان با تجربه تحول مي

یابد و عواملي مانند خانواده، دوستان و همساالن، عوامل مرتبط با مدرساه،  سراسر زندگي ادامه مي
(. بار اسااس   7111، 4ای جنسایتي در آن مؤثرناد )پاجاارس و شاانک    ها تلییرات رشدی و تفااوت 

(، 7111والکار و نیلساون )  -(، کارلو، پاادیال 1932نیا و احمدیان )هایي که صیدی، صفاریپژوهش
( انجاام دادناد،   7171و همکااران ) 1( و چنگ، یاي، زوناگ، ژاناگ، هیاو، کیاویي     7113) 1تابارس

سامت رفتارهاایي همچاون کماک باه دیگاران،       کناد کاه باه    خودکارآمدی فارد را تشاویق ماي   
تفاوتي اخالقاي  گیاری و مشارکت با دیگران حرکت کند و در نتیجه باعث جلوگیری از بياشترا 
 کند. پسند را تشویق ميشوند که در واقع رفتارهای جامعهمي

آن در  پسند و عوامال مارتبط باا   با توجه به مطالب گفته شده، با اینکه رابطه بین رفتار جامعه
های دیگری مورد بررسي بوده است، اما روابط مطرح شده از طریق متلیرهای میاانجي از  پژوهش

اهداف اصلي این پژوهش بود تا مشخص شود رابطه بین این عوامل به طور مساتقیم و همچناین   
به طور غیرمستقیم از طریق متلیر میانجي، چگونه است و آیا متلیرهاای همادلي و خودکارآمادی    

گری نمایند؟ در واقع بر اساس خاالی  پسند واسطهتوانند رابطه بین انگیزه تعلق را با رفتار جامعهمي
پساند باا   ها، پژوهش حاضر در پي تعیین رابطه بین انگیزه تعلق با رفتاار جامعاه  موجود در پژوهش

 شده است. نشان داده 1گری همدلي و خودکارآمدی است. مدل این پژوهش در شکل میانجي
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 روش  

های همبستگي است که در آن رابطه بین متلیرهای پاژوهش باا اساتفاده از    پژوهش حاضر از نوع طرح
گیارد. جامعاه آمااری در پاژوهش حاضار، کلیاه       یابي معادالت ساختاری مورد آزمون قرار ميرو  مدل

و بارای انتخااب آن از رو     نفار  921سینا همدان بود. حجم نمونه برابار باا   دانشجویان دانشگاه بوعلي
 1هاای مختلاف،   ای استفاده شد. به این که صورت که ابتدا از باین دانشاکده  گیری تصادفي خوشهنمونه

کالس انتخااب و هماه    4دانشکده به طور تصادفي انتخاب شده، سپس در هر دانشکده به طور تصادفي 
ست که به دلیل شیوع بیماری کرونا  و ها در پژوهش شرکت کردند. الزم به ذکر ادانشجویان آن کالس
هاا از فضاای مجاازی از قبیال درس افازار      نامههای حضوری جهت تکمیل پرسشعدم تشکیل کالس
 آپ و تلگرام استفاده شد. دانشگاه، واتس

 

 ابزارهای پژوهش

ه ( سااخت 7111) 7این مقیاس توسط کاپرارا، استکا، زلاي و کاپاناا   :1پسندالف( مقیاس رفتار جامعه

( تاا  1درجاه ای از هرگاز )   1ساوال در طیاف لیکارت     11گویه است که این مقیااس   11شده و دارای 
( باا اساتفاده از   7111است. کااپرارا و همکااران )   21و باالترین نمره  11( دارد. کمترین نمره 1همیشه )

از قادرت   پاسخ سواالت پرسشنامه را بررسي کردند و نتایج نشاان داد کاه هماه ساواالت    -نظریه سوال
( این مقیاس را ترجمه و استفاده کارده  1929تشخیص و تمیز مناسب برخوردار هستند. در ایران بیجاری)

است. بر اساس مطالعه مقدماتي در بین گروهي از دانشجویان دانشگاه تهران ایان مقیااس دارای اعتباار    
ه کل پرسشانامه معاادل   درصدی است و روایي دروني مقیاس از طریق  همبستگي سواالت با نمر 31/1

                                           
1. Prosocial Behavior Scale 

2. Caprara, Steca, Zelli & Capanna 
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(. در پژوهش حاضار  1931بدست آمد )بیجاری،  31/1بود. همچنین پایایي به رو  آلفای کرونباخ  13/1
 بدست آمد. 34/1پایایي به رو  آلفای کرونباخ معادل 

( برای ارزیابي انگیازه  7111این مقیاس توسط کوادرادو و همکاران ) :1ب( مقیاس انگیزه تعلق

و بااالترین   1درجه ای لیکرت دارد. کمتارین نماره    2سوال در طیف  1است. این ابزار  تعلق تدوین شده
گیاری معکوس دارد. نتایج تحلیل عاملي اکتشافي ایان مقیااس نشاان داده    نمره 7است. سوال  47نمره 

درصد واریانس کل را تبیین کرد. پایاایي مقیااس باه رو  آلفاای      19که تک عاملي است و تک عامل 
بدست آمده است. این مقیاس توسط پژوهشگران مطالعه حاضر ترجمه شاده و روایاي    22/1اخ نیز کرونب

نفر( با آزمون الوشه بررساي و ضاریب    11و علوم تربیتي ) شناسيروانمحتوایي از طریق نظرات اساتید 
تاییادی  بدست آمد. در بررسي روایي سازه نیز نتایج تحلیال عااملي    22/1روایي محتوایي مقیاس معادل 

 RMSEA ،32/1 =CFI= 142/1ها با ساازه اصالي ارتبااط معنااداری داشاتند )     نشان داد همه گویه
،31/1 =GFI ،71/7 =/df2X    بدسات آماد    21/1(. پایایي نیز به رو  آلفای کرونبااخ بارای مقیااس

 (.1411)محمدی، 

-نتیسشرر، مادوکس، مرکانادانت، پار   این مقیاس توسط :2عمومی خودکارآمدی ج( مقیاس

-گزیناه  1  مااده  12 شرر دارای خودکارآمدی مقیاس  است. شده ( ساخته1327) 9راجرز و دان، جاکوب

-14-17-11-11-2-1-1-4-7هاای  گیارد. گویاه  مي تعلق امتیاز 1  تا  1از  ماده هر به که است ای
 است. شارر  12ترین نمره و پایین 21نمره  باالترین ترتیب شوند. بدینگیاری ميمعکوس نمره 11-12

 21/1را  خودکارآمادی عماومي   بارای  کرونباخ آلفای طریق از شده محاسبه اعتبار (1327و همکاران )
 گرفت، انجام براتي توسط مقیاس این روایي و اعتبار منظور بررسي به که پژوهشي ذکر کرده است. در

 باه  (11/1) همبساتگي  شاد؛  اجرا بودند سوم دبیرستان آموزاندانش که آزمودني 100 روی بر مقیاس

 ساازه  روایاي  تأییاد  جهت در مقیاس خودکارآمدی با خودارزیابي و نفس عزخت مقیاس دو از آمده دست

 24/1  باا  ( برابار 1929همکاران ) و اعرابیان تحقیق در مقیاس این برای پایایي بود. ضریب مقیاس این
 (.  1931زاده، عبداله و زارع( آمد  دست به

( اساتفاده شاد.   7113ر این پژوهش از مقیاس همدلي آلبیرو و همکااران ) د: 0د( مقیاس همدلی

)کامال مخاالف( دارد. ایان    1)کامال موافق( تا 1ای و از دامنه درجه 1سوال از نوع لیکرت  71این مقیاس 
، 1، 1گایاری ساواالت )  دهد. رو  نمرهمقیاس دو بعد شناختي و عاطفي همدلي را مورد بررسي قرار مي

( نیاز پایاایي کال مقیااس را باه رو       7113( معکوس است. آلبیرو و همکاران )71، 13، 12، 19، 2، 2
محاسابه کردناد. روایاي     21/1و  24/1و بارای ابعااد شاناختي و عااطفي      22/1آلفای کرونبااخ معاادل   

بدست آوردند. در ایران نیاز   12/1ورزی بین شخصي دیویس معادل همگرایي مقیاس را با شاخص کنش

                                           
1. Affiliation Motivation Scale 

2. General Self-Efficacy Scale 
3. Sherer, Maddux, Mercandante, Prentice-Dunn, Jacobs & Rogers  

4. Empathy Scale 
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( پایایي مقیاس را به رو  آلفای کرونبااخ بررساي و ضاریب آلفاا     1931، نوروزی و فوالدچنگ )جعفری
بدست آمد. روایي همگرای مقیااس   22/1و بعد عاطفي  24/1برای بعد شناختي  24/1برای کل مقیاس 

 معنادار بود. 11/1نیز از طریق همبستگي با مقیاس ارتباط با همساالن در سطح 
هاای  ها در قالب نسخه الکترونیکي تدوین شدند و با هماهنگيابتدا پرسشنامهجهت اجرای پژوهش 

الزم لینک ابزار در اختیار گروههای مختلف دانشجویي دانشاگاه در فضاای مجاازی گیاشاته شاد و در      
مورد وارد تحلیل شاد.   921های مخدو  نسخه تکمیل شده بود که با کنار گیاشتن نسخه 411مجموع 

کنندگان و معیار خروج نیاز پاساخنامه ناکامال یاا مخادو  باود.       پژوهش رضایت شرکتمعیار ورود به 
ها از شاخصهای توصیفي مانند میاانگین و انحاراف معیاار و جهات بررساي      جهت بررسي و تحلیل داده

اساتفاده   Lisrel8.8و  Spss22یابي معادالت ساختاری در قالب نارم افزارهاای   براز  مدل از مدل
 شد.
 

 هایافته
و  1/79پسر( شرکت کردند. میاانگین ساني پساران     173دختر و  711دانشجو )  921در پژوهش حاضر 

هاا از همبساتگي پیرساون و تحلیال معاادالت      سال بود. برای تحلیال داده  9/77میانگین سني دختران 
یاع،  فرضهای معادالت ساختاری شامل نرمال باودن توز ساختاری استفاده شد. قبل از اجرای تحلیل پیش

فر  طبیعاي باودن متلیرهاای پاژوهش از     استقالل خطاها و همخطي چندگانه بررسي شد. برای پیش
نشان داد توزیاع نمارات هماه     1اسمیرنف استفاده شد که نتایج آن  در جدول شماره -آزمون کلموگروف

 (.   <11/1Pمتلیرها نرمال است )
 

 ل بودن توزیع متغیرهااسمیرنف جهت بررسی نرما-. نتایج آزمون کلموگروف0جدول 

 Z P متلیر

 711/1 112/1 انگیزه تعلق

 711/1 123/1 همدلي

 141/1 124/1 خودکارآمدی

 119/1 711/1 پسندرفتارهای جامعه

 

واتساون اساتفاده شاد کاه نتاایج نشاان از عادم         -برای بررسي استقالل خطاها از آزمون دورباین 
قابال قباول اسات(. بارای بررساي       1/7تا  1/1ین دامنه ب، =22/1D.Wهمبستگي بین خطاها داشت )

( Tolerance) ( و تحمال VIFباین از عامال تاورم واریاانس)    همخطي چندگانه بین متلیرهای پیش
و تحمال   1کمتار از   VIFاستفاده شد که نتایج نشان داد عدم همخطي بین متلیرها برقرار است )دامنه 

ی رابطه خطي بین متلیرهای مستقل و وابساته اسات   فر  دیگر برقراربدست آمد(.  پیش 1/1باالتر از 
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که با همبستگي پیرسون مورد بررسي قرار گرفت که نتایج آن همراه با میانگین و انحراف معیار متلیرهاا  
 گزار  شده است. 7در جدول 

 
 . میانگین، انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای پژوهش2جدول 
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94/1    - 21/4 42/71 . انگیزه تعلق1  24/1   

97/1   - 41/1** 19/1 11/27 . همدلي7  21/1  22/1  

92/1  - 49/1** 41/1** 43/2 32/13 . خودکارآمدی9  27/1   

. رفتارهای 4
 پسندجامعه

72/12 11/2 **91/1 12/1 ** **42/1 - - -  

11/1 **P< 

(، >P 11/1و  =r 41/1همادلي )  انگیازه تعلاق باا    باین  شاود، ماي  مشااهده  7جادول   رد چنانکه
(رابطااه مثباات و >P 11/1و  =r 91/1پسااند )( و رفتااار جامعااه>P 11/1و  =r 41/1) خودکارآماادی

 =r 12/1پساند) ( و رفتار جامعاه >P 11/1و  =49/1rخودکارآمدی ) با همدلي  معناداری وجود دارد. بین
و  =42/1rپساند نیاز )  بین خودکارآمدی  با رفتار جامعه بطه مثبت و معناداری وجود دارد.( را>P 11/1و 
11/1 P<های پژوهش به بررسي براز  مادل  ( رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. برای آزمون فرضیه

رد ماو  1پرداخته شد، بر همین اساس به منظور ارزیابي الگوی پیشنهادی، الگوی مدل معادالت سااختاری 
استفاده قرار گرفت. در مرحله اول برای بررسي روابط متلیرهای مکنون از براز  کلي مادل و در اداماه   

 ضرایب مربوط به روابط ساختاری )اثرات مستقیم و غیر مستقیم( مورد تحلیل قرار گرفت.  

 
 ی در حالت استانداردگری همدلی و خودکارآمدپسند با میانجی. روابط بین انگیزه تعلق و رفتار جامعه2شکل 

 

                                           
1. Structural Equation Model 
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 گری همدلی و خودکارآمدی در حالت معناداریپسند با میانجی. روابط بین انگیزه تعلق و رفتار جامعه3شکل 

 

هاای باراز  مادل    گرفت. شاخص قرار مدنظر براز  شاخص مدل، کلي براز  تعیین جهت ابتدا
مناسب و هرچقدر به  9یر کوچکتر از مقاد df 2X1/ارائه شده است. برای شاخص برازندگي  9در جدول 

 ،9IFI، 4CFIو   7GFIهاای  باشد. بارای شاخااص  صفر نزدیکتر باشد حاکي از براز  خوب الگو مي
1TLI  شاود کاه نشاان    و باالتر به عنوان براز  نیکویي قابل قباول تلقاي ماي    31/1مقدار نزدیک به

یاا کمتار    11/1مقادیر نزدیاک باه    1RMSEAباشد. در ارتباط با شاخص دهنده خوب بودن مدل مي
یا کمتر بیانگر خطای منطقي تقریب است؛ مقادار بااالتر از    12/1نشان دهنده براز  خوب الگو و مقدار 

 9های براز  ارائاه شاده در جادول    (. شاخص1924باشد )هومن، نشان از الزام رد کردن الگو مي 11/1
 نشان از براز  مطلوب مدل دارد.

 
 برازندگی برای الگوی تدوین شده های. شاخص3جدول

RMSEA CFI TLI IFI GFI 
X2/ 

df 
df X2 

 های   شاخص

 برازندگي الگو

 بعد از اصالح 24/921 122 11/7 39/1 31/1 37/1 31/1 142/1

 

                                           
  آزادی درجه به دو خی نسبت. 7

 برازش نیکویی شاخص. 9

  افزایشی برازندگی شاخص. 3

 تطبیقی برازش شاخص. 4

 لوئیز -تاکر شاخص. 0

 تقریب خطای واریانس برآورد جذر. 9
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مدل تادوین شاده بررساي     های براز  مدل مورد مطالعه، روابط  متلیرها دربعد از بررسي شاخص
 شده است. ارائه 4شد که نتایج آن در جدول 

 

گری همدلی و پسند بر اساس انگیزه تعلق، با میانجی. ضرایب مدل تبیین رفتار جامعه4جدول

 خودکارآمدی

 t pآماره  ضریب رگرسیونی مسیر مستقیم

 111/1 42/1 97/1 اثر انگیزه تعلق بر همدلي
 112/1 11/4 72/1 اثر انگیزه تعلق بر خودکارآمدی

 111/1 49/1 92/1 پسندجامعه اثر همدلي بر رفتار
 119/1 11/1 91/1 پسنداثر خودکارآمدی بر رفتار جامعه

12/7t> ، 31/1و   11/1در سطحt> ، معنادار است  11/1در سطح 

 

هاای پاژوهش از طریاق ضارایب رگرسایوني در مادل       حاصل از فرضایه های تجزیه و تحلیل داده
 = p< 97/1β , 11/1که اثر انگیزه تعلق بر همدلي )دهد که نشان مي 4معادالت ساختاری در جدول 

 11/1پساند ) (،  اثر همدلي بار رفتاار جامعاه   = p< 72/1 β, 11/1(،  اثر انگیزه تعلق بر خودکارآمدی )
,p< 92/1 β =اثر خودکارآمدی بر رفتار جامعه ،)( 11/1پسند ,p< 91/1 β =     .مثبات و معناادار باود )

-ای همدلي و خودکارآمدی در ارتباط بین انگیزه تعلق با رفتار جامعاه ههمچنین برای بررسي نقش واسط

 گزار  شده است. 1پسند از آزمون سوبل استفاده شد که نتایج آن در جدول 
ای همدلی و خودکارآمدی در ارتباط بین انگیزه تعلق و . نتایج حاصل از بررسی نقش واسطه5جدول

 پسند از طریق آزمون سوبلرفتار جامعه

 Sobel’s test (z) P متغیر میانجی متغیر مالک متغیر پیش بین 

 11/1 37/2 همدلي پسندرفتار جامعه انگیزه تعلق
 11/1 72/1 خودکارآمدی پسندرفتار جامعه انگیزه تعلق

  
دهد که متلیر همدلي در ارتباط بین انگیزه تعلاق  نشان مي 1نتایج حاصل از آزمون سوبل در جدول  

ای معناداری دارد. متلیر خودکارآمادی نیاز در   (، نقش واسطه=p< 37/2 Z , 11/1پسند )معهو رفتار جا
 ای معناداری دارد.  (، نقش واسطه=p< 72/1 Z , 11/1پسند )ارتباط بین انگیزه تعلق و رفتار جامعه

 

 گیریبحث و نتیجه
گاری همادلي و   پسند با میاانجي هدف از این پژوهش، بررسي مدل رابطه بین انگیزه تعلق با رفتار جامعه

کناد و ایان یافتاه    ی اصلي پژوهش، معناادار باودن ایان رابطاه را تائیاد ماي      خودکارآمدی بود. که یافته
(، چیرچیاا و  7112(، واندرگراف و همکااران ) 7113(، تابارس )7171جهت با نتایج چنگ و همکاران )هم

(، 7111(، داویادو و بانفلیاد )  7111و همکااران ) ناوام  -(، ناافو 7111(، دیکتي و همکاران )7112سینگر )
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( و نظام و رضاایي  1932االسالمي )(، ترکمن مالیری و شیخ7119(، زاسکودنا و همکاران)7114ونتزل )
 ( است. 1932)

توان از سلسله مراتاب نیازهاای ماازلو    در جهت تبیین ارتباط مستقیم بین انگیزه تعلق با همدلي، مي
(، پس از برآورده شدن نیازهای فیزیولوژیکي و ایمني، ساطح  1321ریه مازلو )کمک گرفت، بر اساس نظ

شود. بر این اساس، نیااز باه رواباط    سوم نیازهای انساني اجتماعي است و انگیزه تعلق خاطر را شامل مي
شود؛ شامل دوستي، صمیمیت، اعتماد و پییر ، دریافت و دادن محبات  بین فردی باعث ایجاد رفتار مي

، وابسته بودن، جزئي از گروه بودن )خانواده، دوستان، کار(. از طرفي نیز همدلي به عنوان ظرفیت و عشق
هاای آنهاا   بنیادی انساني و به عنوان توانایي تجربه جهان از دیدگاه دیگران و تجربه اشاتراکي احسااس  

رای جزئاي از گاروه   (. فردی که انگیزه تعلق باالیي دارد و ب7111تعریف شده است )دیکتي و همکاران، 
تواند جهان را از دیادگاه  کند، در نهایت بهتر ميبودن، وابستگي، ایجاد روابط بهتر با افراد دیگر تال  مي

های اشتراکي بین آنها زیادتر خواهد شد. بدین ترتیب با افازایش ارتبااط و   آنها بهتر تجربه کند و احساس
 شود.نیز در بین افراد بیشتر ميهای مشتر  حس همدلي به اشترا  گیاشتن دیدگاه

کند که کند. انگیزه تعلق، بیان ميیافته بعدی بر ارتباط مستقیم بین انگیزه تعلق با خودکارآمدی تاکید مي
دهاد.  دارد و گروه هم به او عالقه نشان ميفرد به گروه اجتماعي وابستگي داشته یعني گروهي را دوست مي

شوند و گااهي  طوری که گاهي افراد به یکدیگر عالقمند ميجتماعي دارد بهنیاز به محبت دو جنبه فردی و ا
(. زماني که فرد سلسله مراتب نیازها را طي کند و در آنها 7111شوند )گیلبرت، ها به یکدیگر نیازمند ميگروه

ود کمک کند، ها و باال بردن سطح خکند که به شکوفایي در پتانسیلببرد در واقع تال  ميخود را باالتر مي
ها و سطح خود ( نیز، خودکارآمدی در واقع قضاوت خود فرد در مورد توانایي7111از طرف دیگر از نظر بندورا )

گیارد. به این ترتیاب ارتبااط باین انگیازه تعلاق و      ها بر آینده فرد ميو همچنین اثراتي است که این توانایي
( انگیزه تعلق ارتباط و همنوایي بین افراد در 7113تابارس )بر اساس نظر شود. از طرفي خودکارآمدی تبیین مي

کنند به جایي تعلق دارند و دیگاران آنهاا را ماورد    دهد وقتي افراد احساس ميهای مختلف را  نشان ميگروه
هاای  دهند نسبت به خود و گروهشان احساس مثبتي پیدا کرده و در پي نشان دادن شایساتگي تایید قرار مي
تواند انگیزه افراد را باال برده و به طور مستقیم بر اد دیگر و کسب توانایي باالتر هستند این رویه ميخود به افر

   خودکارآمدی آنها تاثیر مثبتي داشته باشد.
دهد. بار اسااس نظار    پسند را نشان ميیافته دیگر پژوهش ارتباط مستقیم بین همدلي با رفتار جامعه

همدلي در انجام رفتارهای مطلوب اجتماعي و همچنین پرهیز از رفتارهاای   ( نقش7111داویدو و بانفلید )
تاوان گفات کاه    پساند ماي  ضد اجتماعي، مشهود است. در تفسیر این رابطه بین همدلي و رفتاار جامعاه  

هاای  شاود فارد بارای ورود باه موقعیات     کند و باعاث ماي  همدلي رفتارهای احالقي را در فرد فعال مي
پساند هساتند،   ی رفتارهای جامعهشود. در واقع همدلي در فرایندهایي که برانگیزانندهاجتماعي برانگیخته 

بیناي آنچاه کاه دیگاران ممکان      نقش محوری و اساسي دارد. به این ترتیب که همدلي به فهم یا پیش
شود، پس افراد از ایان طریاق   است فکر کنند یا احساسي که ممکن است دیگران داشته باشند منجر مي

شاوند.  به نیازهای دیگران و عوامل موقعیتي که ممکن است این نیازها را ایجاد کند حسااس ماي  نسبت 
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تار اجتمااعي و   ( نقش اساساي در رفتاار مناساب   7112درگراف و همکاران )این مهارت بر اساس نظر وان
هاای آنهاا و باه طاور کلاي بااال رفاتن        های دیگاران و پاییر  دیادگاه   همچنین فهم افکار و احساس

 پسند دارد.های فرد رفتار جامعههارتم
دهاد. رفتارهاای   پساند را نشاان ماي   یافته دیگر نیز ارتباط مستقیم بین خودکارآمدی با رفتار جامعاه 

تفااوتي اخالقاي   گیاری، مهربااني و مشاارکت( و باي   اجتماعي مطلوب )مانند کمک به دیگران، اشترا 
ناپییری درباره نتایج و سرزنش کردن قربااني( باا یکادیگر    جویي برای رفتارهای بد، مسئولیت)مانند بهانه

پساند را تشاویق   (. ولي از طرف دیگر، خودکارآمدی، رفتارهاای جامعاه  7114ارتباط عکس دارند )ونتزل، 
(، از آنجاایي کاه بار    7113شاوند )تاباارس،   تفاوتي اخالقي ميکند و در نتیجه باعث جلوگیری از بيمي

(، هر رفتاری که از طریق تلییر تمرکز و توجه فرد به نیازهای خود، یاا از  7112اساس نظر بری و براون )
طریق تشویق و ترغیب و تمرکز فرد به نیازهای دیگران، منجر به تلییر رفتار فرد و حرکت او باه سامت   

-تواند از عوامل موثر بر روی رفتارهاای جامعاه  تر از نظر اجتماع حرکت دهد، ميانجام رفتارهای مطلوب

گیاری پسند باشد. به این ترتیب زماني که تفکر خودکارآمدی، فرد را به سمت کمک به دیگران، اشترا 
دهاد و  تحت تاثیر قارار ماي  پسند را برد، در واقع رفتارهای جامعهو مشارکت با دیگران در کارها پیش مي

 برد.سطح آنها را فرد باالتر مي
پسند باا  غیرمستقیم معنادار بین انگیزه تعلق با رفتار جامعه در تبیین یافته پژوهش که مبني بر ارتباط

( در زمیناه  7111ناوام و همکااران )  -توان گفت با توجه به نظری که نافوگری همدلي است، ميمیانجي
پسند در واقع رفتااری اسات کاه در آن کماک باه دیگاران،       کند، رفتار جامعهپسند مطرح ميرفتار جامعه

یت از آنها و همچنین همدردی و همادلي باا آنهاا از رفتارهاای اصالي باه حسااب        همکاری با آنها، حما
شود که آنها نیاز و خواسات  بر اساس نظریه مازلو، انگیزه تعلق باال در افراد باعث ميآید. از طرفي نیز مي

ند کاه  ( و بنابراین بیشاتر تمایال داشاته باشا    1932بیشتری به ارتباط با دیگران داشته باشند )خداپناهي، 
های همکاری و همدلي و کمک به دیگار اعضاای جامعاه در    رفتارهایي را در خود تقویت کنند که نشانه

شاود. باه ایان ترتیاب     پسند در آنها ميآن محسوس باشد که در نهایت منجر باال رفتن رفتارهای جامعه
گاری همادلي   رتباط با میاانجي پسند را تبیین کرد که این اتوان ارتباط بین انگیزه تعلق با رفتار جامعهمي

 شود.تر ميمحکم
پساند باا   یافته دیگر پژوهش این بود که ارتباطي غیرمستقیم و معنادار بین انگیزه تعلق با رفتار جامعه

توان باه ایان نکتاه اشااره کارد کاه       گری خودکارآمدی وجود دارد. به منظور تبیین این یافته ميمیانجي
(، شامل باورهای فارد در ماورد تاوان ساازماندهي و اجارای      7111ورا )خودکارآمدی بر اساس نظریه بند

انجامد. با توجه به اینکه باورهای یاک  های خاصي ميموثر تکالیف در حیطه مشخص است که به هدف
هاا، تاال  و   فرد، تعیین کننده رفتارهای او است، بنابراین باورهاای خودکارآمادی در افاراد بار فعالیات     

خواهد گیاشت. براساس سلسله مراتب نیازهای مازلو، ارضای نیازها از جمله انگیزه تعلاق  پشتکار آنها تاثیر
کناد، و  های رضایت فردی را فاراهم ماي  و حرکت در مسیری که منجر به ارضای این نیازها شود، زمینه

رد تر شدن باورهای فرد در مورد خود و در نتیجه بااالتر رفاتن تفکار خودکارآمادی در فا     منجر به مثبت
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پساند، ایان ارتبااط را مشاخص     توان با اشاره به اکتسابي بودن رفتارهای جامعهشود. از طرفي نیز ميمي
بیناد، بیشاتر و باا قاطعیات بیشاتری در ماورد       کرد که زماني که افراد خودکارآمدی باالتری در خود ماي 

تواند هم بر خاود فارد   يگیری کنند که این شیوه مهای متفاوت اجتماعي تصمیمرفتارهایشان در موقعیت
تواناد  گیرد ميو هم بر دیگران تاثیر بگیارد. بنابراین تاثیرات مثبتي که فرد از بودن در گروه و اجتماع مي

خودکارآمدی را تقویت کند و بهبود خودکارآمدی نیز باعث اثرات مثبت بر گروه و اجتماع از طریق انجاام  
 شود.رفتارهای مطلوب اجتماعي مي

انگیازه   بین رابطه در ای همدلي و خودکارآمدیواسطه نقش نشانگر پژوهش این نتایج ،مجموع در
مساتقیم بار همادلي و     به طور انگیزه تعلق شد، مشاهده که پسند بود.  همانطورجامعه رفتارهای و تعلق

ق و نیااز  انگیزه تعلا  بر اهمیت یافته این اثر مثبت داشت. پسندجامعه خودکارآمدی و غیرمستقیم بر رفتار
 در همدالناه و ساطح خودکارآمادی    ها بر  نگر افراد به گروه و اجتماع اشاره دارد. همچنین این یافته

تادوین   آموزشاي  هاای برنامه شودها پیشنهاد ميدارد. طبق این یافته پسند داللتجامعه رفتارهای انجام
یابد که این موضاوع   افزایش فراددر ا توانایي پییر  و همدلي در کارهای گروهي و اجتماعي شوند که 

  پسند خواهد داشت. نقش باالیي در ایجاد رفتارهای جامعه
های پژوهش استفاده از ابزار خودگزارشي بود. محدودیت دیگار در نظار نگارفتن    از جمله محدودیت
اد تواند به صورت متلیر مستقل وارد مدل شود و اثرات آن بررسي شاود. پیشانه  عامل جنسیت بود که مي

-دیگری در کنار پرسش هایرو های آینده جنسیت نیز مورد توجه قرار گرفته و از شود در پژوهشمي

گیری رفتارهای اجتماعي در دوران کاودکي  نامه جهت گردآوری اطالعات استفاده شود. با توجه به شکل
شود  تا بهتار بتاوان از    شود این مطالعه در رده سني کودکان و نوجوانان نیز انجامو نوجواني پیشنهاد مي
 نتایج آن استفاده کرد.  
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