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 چکیده
هدف اساسی  .مثبت در ارتباط است شناختیروانهای پسندی با انواع شاخصجامعه مقدمه:

-ضر بررسی نقش ابعاد سرشت و منش و حمایت اجتماعی ادراک شده در جامعهپژوهش حا

 پسندی دانشجویان بود. 
آماری پژوهش شامل همبستگی نوع از توصیفی حاضر پژوهش رو : تمامی  و جامعه 

 دانشجو با 220 .بودند 1398-99سال تحصیلی  مرکز رشت در دانشگاه پیام نور دانشجویان

 ضریب هایشاخص وسیلۀ به هاداده .شدند تصادفی انتخاب گیرینمونه روش از استفاده

 شرکت کنندگان مقیاس شخصیت .شدند تحلیل و تجزیه تحلیل رگرسیون و همبستگی

اله ، گرابولسا-پرسشنامه سرشت و منش )آدان سرا، ( 2002 ) پنر پسندجامعه ات ساسی و ن
فارلی زیمت، دالم، یمت)ز شده ادراک اجتماعی حمایت و مقیاس چند بُعدی ( 2009) ، و 

 ( را تکمیل نمودند. 1988

، همکراری، خرودراهبری، پاداش وابستگی پسندی باجامعه، داد نشان نتایج :هایافته
و با آسیب پرهیزی و  خودفراروی و حمایت اجتماعی ادراک شده همبستگی مثبت معنادار

گام به گام همچنین تحلیل  >p).01/0نوجویی همبستگی منفی معنادار دارد ) رگرسیون 
ز  02/0و خودراهبری  11/0حمایت اجتماعی ادراک شده ، 33/0نشان داد که همکاری  ا

  >p).01/0نمودند ) بینیپیشدانشجویان را به طور معناداری  پسندیجامعهواریانس 

با توجه به نقش ابعاد سرشت و منش و حمایت اجتماعی ادراک شده در  نتیجه گیری:
 های این مطالعه تلویحات مهمی در این افراد دارد.یافته، نشجویانی داپسندجامعه

 ی.پسندجامعه، حمایت اجتماعی ادراک شده، سرشت و منش کلمات کلیدی:
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Abstract 
Introduction: Prosociality has been linked with a variety of 
positive psychosocial indices. The purpose of this study was to 
investigate the role of temperament and character dimensions and 
perceived social support in the prosociality of college students. 
Method: The present research was a descriptive correlational 
study. The statistical population of the study consisted of all 
students of Payame Noor University of Rasht city in the academic 
year of 2019-2020. 220 students were selected by using a random 
sampling method. Data were analyzed by correlation coefficient 
and regression analysis. The participants completed the items of 
Prosocial Personality Scale (Penner, 2002), Temperament and 
Character Inventory (Adan, Serra-Grabulosa, Caci, & Natale, 
2009) and Multidimensional Scale of Perceived Social Support 
(Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1988). 
Results: Results showed that prosociality has a significant positive 
correlation with reward dependence, self-directiveness, co-
operativeness, self-transcendence and perceived social support and 
it has a significant negative correlation with harm avoidance and 
novelty seeking (p<0.01). Also, stepwise regression analysis 
showed that co-operativeness 0.33, perceived social support 0.11 
and self-directiveness 0.02 significantly predict variance of 
prosociality in college students (p<0.01).  
Conclusion: Considering the role of temperament and character 
dimensions and perceived social support on Prosociality in College 
Students, the results of this study have important implications for 
these individuals. 
Keywords: Temperament and Character, Perceived Social 
Support, Prosociality.  
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 مقدمه
قل  ورود به دانشگاه منجر به جدایي فرد از خانواده و ورود به عرصه اجتماع به عنوان یک فرد مست

توانود مي، نمود که این استقالل فرد بینيپیشتوان مي بنابراین دوره بسیار حساسي است و، است

ضورور   دانشوجویان شناختيهای روانبررسي ویژگي، در شخصیت وی اثرگذار باشد. در این راستا
، غنوي و پیچیوده از رفتارهواای مجموعوهها انسان (.2005، 1کودوا و بیشاپ، آستین، شاپیرو(دارد 
 2پسوندیجامعهکه از آن به عنووان ، دهندمي و عواطف مثبت نسبت به دیگران را نشانها نگر 

، (. بنووابراین2015، 3وکسوولر-داویوودوف و زاهوون، اسوورائل، یوزفوسووکي، شووود )نووافو نوووممي یواد
، در سح  عاطفي (.2014، 4والکر و کارلو-پیچیده و چند بُعدی است )پادیالای سازه پسندیجامعه

 دیگوران اسوت عواطفي حواا  در شدن سهیمشامل ویژگي چون همدلي یعني تمایل به درک و 

رفتوار  بوه عنووان یوک 6پسوندجامعهرفتار ، (. در سح  رفتاری2006، 5فابس و اسپینراد، )ایزنبرگ
و  7ون شوایندل، شوود )ایزنبورگمي شود که با هدف سود بردن دیگران انجاممي داوطلبانه تعریف

شوامل ارزشوهای اجتمواعي ماننود  پسوندیجامعه، در سوح  نگرشوي، (. سرانجام2016، اسپینارد

 جوذ  در موردان و زنان(. 2010، 8خیرخواهي و نگرشهای مثبت متمرکز بر دیگران است )شوارتز

رفتارهاسوت.  این خا های بندی طبقه تأکید بر بیشترین و دارند زیادی شباهت پسندجامعهار رفت
 بیشوتر موردان در رفتارهوا ایون و اسوت و گروهي ای رابحه بیشتر، زنان در پسندجامعه رفتارهای

 باورهوا ایون مبدأ است. قدر  همکاری بر تمرکز مانند شده گیری جهت صور  به ای و نماینده

، 9)ایگلوي دارد قورار فوردیهوای و موقعیت اجتمواعي انتظارا ، هورمونيهای أثیر پرداز ت تحت
2009 .) 

ی پسندجامعه( شش وجه رفتاری که در عمل 2017، 11؛ به نقل از گیو2001) 10کارلو و برندی

گمنوامي و ، پوذیرا بوودن، هیجواني بوودن، فوریوت زمواني، وجود دارد را تحت عنوان نوعدوسوتي
نقوش مهموي در جامعوه پوذیری افوراد دارد.  پسوندجامعهرفتارهای بقه بندی نمودند. سازگاری ط

و ، (2015، 12با رفتار ضداجتماعي )تامپسون و گالون پسندجامعهکه رفتار اند پژوهشگران نشان داده

، مصوحفائي، )آقایوسفي ( و ویژگي روان آزرده گرایي2007، و کارلو 13رفتار پرخاشگری )مک گینلي

                                                 
1. Shapiro, Astin, Bishop & Cordova 
2. Prosociality  
3. Knafo-Noam, Uzefovsky, Israel, Davidov & Zahn-Waxler  

4. Padilla-Walker & Carlo  
5. Eisenberg, Fabes & Spinrad  
6. prosocial behavior  
7. VanSchyndel  

8. Schwartz  
9. Eagly 
10. Carlo & Brandy 
11. Guo 

12. Thompson & Gullone 
13. McGinley 
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اموس و -کانینگهام، برزاگي، نگ، ( رابحه منفي و با بهزیستي رواني )هوی1394، ایماني فر زارع و
پیشورفت ، (2018، 3ذهن آگاهي )بری و همکواران، (2018، 2شي و او، چن، ؛ اانگ2020، 1کوگان

سوبک دلبسوتگي ، (2014، 4بلک و بین، فراسر، والکر-تحصیلي و رواب  خو  با همساان )پادیال

، های رفتار اجتماعي محلو  )آقایوسوفي و همکوارانهای مولفه، (2010، 5کولنسر و شاورایمن )می
؛ 1394، موافق بودن و باوجدان بودن )آقایوسوفي و همکواران، گشودگي، ابعاد برون گرایي، (1394
( ارتبواط 1395، و همکواران نیاصوفاری( و عاطفه مثبت )1395، آقایوسفي و ایماني فر، نیاصفاری

برای هماهنگي بین  پسندجامعهمشخص شده است که رفتارهای ، عالوه بر این داشته است.مثبت 
هوای و گروههوا فردی مناس  است. این امور احسواس حمایوت اجتمواعي بیشوتری را از خانواده

 بوه دانشوجویان کموک شوناختيهای رواناین تقویت کننوده .کندمي همساان برای افراد فراهم

سردرگمي و همچنین سوایر احساسوا  منفوي ، درماندگي، اضحرا ، سا  تنهایيکند تا با احسامي
ند ، که ممکن است ناشي از یادگیری فشرده و همچنین رقابت بین فردی و اجتماعي باشد کنار بیای

( در 2020) 7کاابرو و لونگوبواردی، اسپاتارو .(2017، ؛ به نقل از گیو2003، 6)استورچ و ماسیا وارنر

شان دادند که رفتار جامعه پسد در ارتباط بین همدلي و پرخاشوگری نقوش میوانجي یک محالعه ن
 دارد. 

 بهتور شناخت متأثر از عوامل شخصي و اجتماعي است که بررسي آنها موج  پسندیجامعه

شوود. یکوي از ایون عوامول ابعواد سرشوتي و منشوي مي اجتمواعيهای تعامل عوامل نیرومندساز
رشود ، (. از نظر کلونینجر2018، مشهدی و کارشکي، هاشم آبادی قنبری، شخصیت است )عحاری

، 10شوراکیک و پرزیبوک، اسوت )کلووننیجر 9و منش 8شخصیت مبتني بر تعامل بین ابعاد سرشت
ساخته در واکونش بوه های پیش(. سرشت بخش زیستي و ارثي شخصیت و نشانگر آمادگي1993

خشم و ، های هیجاني خودکار نظیر ترسپاسخو  (2005، هیجانا  پایه است )شراکیک و کلوننیجر
هوای رفتواری (. صفا  سرشتي و عواد 2015، و همکاران 11گیرد )فانتواکیسانزجار را در بر مي

گیرنود در اوایل زندگي و از طریق یادگیری تداعي و نیرومندی سیناپسي شکل موي، مرتب  با آنها

( و در 2010، نماینود )شوراکیک و کلووننیجريادراک و حافظه روندی را ایجاد م، که عواطف پایدار
کلوونینجر و ، وانوگ، زویور، ؛ زوهر2013، مانند )شراکیک و کلوننیجرسراسر زندگي ثابت باقي مي

                                                 
1. Hui, Ng, Berzaghi, Cunningham-Amos & Kogan 

2. Zhang, Chen, Xie & Zhao  
3. Berry and et al 
4. Padilla-walker, Fraser, Black & Bean 
5. Mikulincer & Shaver 

6. Storch & Warner  
7. Spataro, Calabrò & Longobardi 
8. temperament 
9. character  

10. Cloninger, Svrakic & Przybeck 
11. Fountoulakis 

https://www.tandfonline.com/author/Spataro%2C+Pietro
https://www.tandfonline.com/author/Calabr%C3%B2%2C+Martina
https://www.tandfonline.com/author/Longobardi%2C+Emiddia
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( 1عنوان هسته هیجاني شخصیت شامل چهوار بُعود مسوتقل اسوت: (. سرشت به2019، 1آنوخین
-( آسوی 2ی پوادا  یوا حوذف تنبیوه؛ هاسازی رفتاری در پاسخ به تازگي و نشانهفعال، 2نوجویي

توداوم ، 4وابستگي( پادا 3های تنبیه یا فقدان پادا ؛ بازداری رفتاری در پاسخ به نشانه، 3پرهیزی

و  6تداوم رفتار صرفاً با وجود تقویت متنواو  )زانینوتوو، 5( پشتکار4ی اجتماعي؛ و شدهرفتار تقویت
ت است که در طي زمان و از طریوق تعامول ساخته شخصی بخش محی ، (. منش2016، همکاران

، های فوردی در اهودافو به تفاو  (2005، شود )شراکیک و کلوننیجرسرشت با محی  ساخته مي

اشاره دارد؛ صفاتي شوامل: یوادگیری مفهوومي و بینشوي و فراینودهای ، 7هاها و خودپنداشتارز 
( 2010، و غیره )شراکیک و کلوننیجرای حافظه گزاره، منحق، شناختي سح  بااتر بازنمایي رمزی

 (.2015، و همکواران گیرد )فانتواکیسو همدلي را در بر مي، گناه، و هیجانا  خودآگاه نظیر شرم
عنووان آگاهي فرد از خویشتن به، 8راهبری( خود1گیرد: کلونینجر سه بُعد را برای منش در نظر مي

دیدگاه فرد ، 9( همکاری2دفمند و مسئوانه؛ ای هیک فرد مستقل و تحقق اهداف زندگي به شیوه
دلسوزی و همانندسازی فورد بوا ، عنوان بخشي جدایي ناپذیر از جامعه که سحوح همدلياز خود به

عنوان بخشوي جودایي ناپوذیر از حسي از خویشتن به، 10( خودفراروی3دهد؛ و دیگران را نشان مي

وحاني با چیزی خوارج از خویشوتن فوردی جهان از طریق احساسا  خودفراموشي و همانندسازی ر
شاخص مهموي بورای ارزیوابي میوزان ، (. از یکسو ابعاد منش2015، و همکاران 11خود )جاکسیک

؛ 2011، ؛ کلوونینجر و زوهور2013، ؛ کلوونینجر2004، سالمت و بهزیستي افراد اسوت )کلوونینجر

محالعا  مختلوف نشوان ، یگر(؛ از سوی د2015، 13؛ موریا و همکاران2013، 12آرچر و گارسیا، شوتز
؛ 2012، 14در افراد هستند )اسوتفانتوس پسندجامعهکننده رفتار  بینيپیش، که ابعاد سرشتاند داده

( کوه 2016) 17کارماکار و دوگورا، (. در پژوهش خاتون2006، 16؛ نیگ2009، 15یاگمورلو و سانسون

، پرداختند پسندجامعهرفتارهای و  شناختيهای روانبه بررسي ارتباط ابعاد سرشت و منش با آسی 
مشخص گردید که ابعاد سرشتي آسی  پرهیزی و نوجویي همبسوتگي منفوي و معنوادار بوا رفتوار 

                                                 
1. Zohar, Zwir, Wang, Cloninger, Anokhin  
2. novelty seeking  
3. harm avoidance  
4. reward dependence  

5. persistence  
6. Zaninotto 
7. self-concepts 

8. self-directiveness  
9. co-operativeness  
10. self-transendence  
11. Jaksic  

12. Schütz, Archer & Garcia 
13. Moreira 
14. Stefanatos 
15. Yagmurlu & Sanson 

16. Nigg 
17. Khatoon, M., Karmakar, A. & Dogra 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zwir%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29704900
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zwir%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29704900
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cloninger%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29704900
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anokhin%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29704900
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، داشتند. همچنین ابعاد سرشتي پادا  وابستگي و پشتکار و ابعاد منشوي خوودراهبری پسندجامعه
  داشتند. پسندجامعههمکاری و خودفراروی همبستگي مثبت و معناداری با رفتار 

 یواری و مساعد  عنوان به موقعیتهای استرس زا در که اجتماعي منابع از واقعي یک قابلیت

 اسوت. 1حمایوت اجتمواعي ادراک شوده، دارد پسوندیجامعهشود و نقش مهموي در مي استفاده

انود:  کرده محرح را مدل دو، سالمتي اجتماعي بر حمایت تأثیر چگونگي تبیین برای پژوهشگران
 حمایوت، مودل نخسوت پایوه استرس. بر برابر در سپرمانند فرضیه و دیگری تأثیرکلي مدل یکي

 تجوار  از فورد تا شودمي باع ، نه یا باشد تحت تأثیراسترس فرد که این از نظر صرف اجتماعي

 حمایوت، دوم الگووی پایوه دارد؛ بور سوالمتي بور سوودمندی اثرا  رو این از و کند منفي پرهیز

 فورد بور نفووذ اسوترس موانع سپری چون و است سودمند استرس تحت افراد برایتنها  اجتماعي
بسویارمتنوع  اجتماعي حمایت (. منابع1398، ؛ ترجمه میرزایي و همکاران2002، 2شود )سارافینومي

 حمایوت منوابع دیگر از است. حمایت اجتماعي تجار  کس  محل اولین، خانواده محی  هستند.

در ایون  .کورد اشواره همکواران وها همسایه، خویشاوندان، دوستان، اانبه همس توانمي اجتماعي

در  پسوندجامعه( به بررسي رابحه سرمایه اجتماعي و رفتارهوای 2020) 3تروپ و دافار، بارتن، راستا
 زیادی کودکان پرداختند و نشان دادند که همبستگي مثبتي بین این دو مولفه وجود دارد. محالعا 

 و زنودگي )اسوتودار  کیفیوت بور موؤثر عاملي را اجتماعي حمایت وغیرمستقیم به طور مستقیم
، هواگس، کریوون، هووارد ؛ 2015، 5، بایودر و ازتورک، باسوترک، گاسر و اوناان ؛2016، 4همکاران

دومون  و ، پرکوار-؛ توور2020، 7کارلو کیلوورن، )استریت پسندجامعه( و رفتار 2017، 6الری و جیمز
  ( دانسته اند.2017 ،؛ گیو2018، 8مستر
ابعاد  چون تاثیرگذاری متغیرهایي اهمیت، موجود و محال  نظری فوق پژوهشي شواهد به استناد با

 اما، شودمي جامعه پذیری دانشجویان استنباط سحوح بر سرشت و منش و حمایت اجتماعي ادراک شده

به اثرگذاری عوامل مختلف در  دوم اینکه شرای  فرهنگي منجر هستند؛ مقدماتي اول اینکه شواهد این
( نیز نشان داده شد.  2009گردد که این موضوع در محالعه یاگمورلو و سانسون )مي افراد پسندیجامعه

ختصاصي طور به را متغیرها تاثیرگذاری این و ارتباطيهای مکانیسم تواندمي پژوهش این نتای   بر ا

برپسندجامعهتبیین  حاضر ژوهشپ اصلي هدف، بنابراین نماید. مشخص پسندیجامعه  ی دانشجویان 

 ابعاد سرشت و منش و حمایت اجتماعي ادراک شده است.  اساس

 روش 

                                                 
1. Perceived social support 
2. Sarafino 

3. Barton, Thorpe & Dufur 
4. Studart and et al 
5. Unalan, Gocer, Basturk, Baydur & Ozturk 
6. Howard, Creaven, Hughes, O’Leary & James 

7. Streit , Carlo& Killoren  
8. Tur-Porcar, Doménech & Mestre 
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 پوژوهش آمواری جامعوه .اسوت همبسوتگي نوع محالعا  از توصیفي محالعه یک حاضر پژوهش

بوه  بود که با توجه 1398-99تحصیلي سال در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز رشت دربرگیرنده
نفر بوا اسوتفاده از رو   260طبق جدول مورگان ، نفری دانشجویان کارشناسي 800حجم جامعه 

نفر در گوروه  220، ناقصهای نمونه گیری تصادفي انتخا  شدند و بعد از کنار گذاشتن پرسشنامه
ه نمونه باقي ماندند و پرسشنامه این شرکت کنندگان تحلیل گردید. معیارهای ورود به این محالعو

سوال بوا توجوه بوه میوانگین سون  35الوي  18میانگین سوني ، دانشجوی دانشگاه پیام نور بودن

بود و معیار خوروج ها دانشجویان ورودی مقحع کارشناسي و رضایت خاطر جهت تکمیل پرسشنامه
سه پرسشنامه ، بود. بعد از صحبت با شرکت کنندگانها تکمیل ناقص پرسشنامه، شرکت کنندگان

ه به صور  مبسوط به آن اشاره خواهیم نمود در اختیار آنها قرار گرفت و اطمینان خاطر که در ادام

داده شد که اطالعا  پرسشنامه به صور  محرمانه نزد پژوهشگر باقي خواهد ماند. ازم بوه ذکور 
لوذا بوه صوور  حضووری ، تکمیل گردید 1398محالعه حاضر در آبان ماه های است که پرسشنامه

 انجام شد.

 

 ابزارهای پژوهش

 2002پنور در سوال  توسو  ناموه ایون پرسوش: پسندجامعه شخصیت نامه الف( پرسش

 بوه شوده گیری جهت حسي هم و رساني عامل کمک دو و است گویه 30و دارای  طراحي شده

بویش از  دروني همگرایي زیرمقیاس دو هر سنجد.مي لیکر ای درجه 5را در یک مقیاس  دیگران
 85/0و کموک رسواني  77/0دیگران  به شده گیری جهت حسي هم برای زآزمایيبا روایي و 80/0

و  نیاصوفاری(. 1396، بیا  و نورمحمودی، ؛ به نقل از صفاری نیا1998، فینکلستین و داشت )پنر

روایي و پایوایي ایون پرسشونامه را ، دانشجو انجام شد 850که روی ای ( در محالعه1390باجالن )
حاصل شد. نتای   1تا  42/0ها و خرده مقیاس 98/0د. ضرای  بازآزمایي کل محلو  ارزیابي نمودن
، =RMSEA 02/0نظیوور  شواخص هووایي و تأییوودی تحلیول عاموول بوا اسووتفاده از رو 

96/0GFI= ،95/0AGFI=  .نشان داد که ساختار دو عاملي در جامعه ایراني براز  خووبي دارد
 76/0و کول  79/0و  73/0عامل فوق به ترتیو   ضرا  آلفای کرونباخ در محالعه حاضر برای دو

 حاصل شد.

، گرابولسوا-این ابوزار توسو  آدان سورا ب( نسخه کوتاه پرسشنامه سرشت و منش:

 گویه از پرسشنامه سرشت و منش تجدید نظر شوده 56( بر اساس گزینش  2009) 1ساسي و ناتاله
هادی کلوونینجر را موورد سوالي طراحي شد و هفت بعد شخصیت محرح شده در مدل پیشون 240

وابسوتگي و پوادا ، پرهیوزیآسوی ، دهد. برای هریک از ابعاد سرشوت )نوجوویيارزیابي قرار مي
آیوتم در نظور گرفتوه شوده اسوت کوه  8همکاری و خوودفراروی( ، پشتکار( و منش )خودراهبری

                                                 
1. Adan, Serra-Grabulosa, Caci & Natale 

http://academic.research.microsoft.com/Author/55225684/ana-adan
http://academic.research.microsoft.com/Author/4832418/josep-maria-serra-grabulosa
http://academic.research.microsoft.com/Author/5001449/herve-m-caci
http://academic.research.microsoft.com/Author/24930443/vincenzo-natale
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)کامالً موافقم(  5 )کامالً مخالفم( تا 1ای لیکرتي از درجه 5بایست بر اساس مقیاس مي هاآزمودني
، گذاری شده و دامنه نمرا  هر بُعدصور  معکوس نمرهبه عبارا  پاسخ دهند. برخي از سؤاا  به

جهت بررسي همساني دروني پرسشنامه از ضری  آلفای کرونباخ استفاده شد که  باشد.مي 40تا  1

افي نیوز محلوو  گوزار  دست آمد. نتای  تحلیل عاملي اکتشبه 85/0تا  69/0ها بین برای عامل
در پژوهشوي کوه  .گردید و هفت عامل محرح شده در مدل نظری کلونینجر مورد تأیید قرار گرفت

اسدی مجره و موایي )زیرچاپ( جهت بررسي پایایي و روایوي ، برادران، ابوالقاسمي، رنجبر نوشری

اساس آلفای کرونباخ بین  ها برضری  پایایي خرده مقیاس، این ابزار در جمعیت ایراني انجام دادند
همبستگي معنوادار میوان دست آمد. به 76/0تا  70/0و ضرای  پایایي بازآزمایي بین  79/0تا  68/0

حواکي از ، عواملي نئوو 5های پرسشنامه سرشت و منش و پرسشنامه شخصیتي نمرا  زیرمقیاس
هفوت ، املي تأییودیبر اساس نتای  تحلیل عو، همچنینروایي همگرای باای این پرسشنامه بود. 

، خوودراهبری، پشتکار، وابستگيپادا ، پرهیزیآسی ، نوجویيعامل ارائه شده در مدل کلونینجر )
، CFIهوای نتای  نشان داد که شواخص ها براز  داشت.به خوبي با داده، (خودفراروی، همکاری

NFI ،GFI  وRMSEA   راز  بودنود کوه نشوانگر بو 043/0و ، 80/0، 85/0، 86/0به ترتی
به  76/0تا  61/0عامل فوق بین  7قابل قبولي است. ضرا  آلفای کرونباخ در محالعه حاضر برای 

 دست آمد.

 و است گویه ای 12 ابزار یک شده. ادراک اجتماعی چند بعدی حمایت ج( مقیاس

 سونجدمي ای درجوه 7های انودازه در دوستان و اجتماع، منبع خانواده سه از را اجتماعي حمایت

هوای زیرمقیاس از یوک هور در و 84 و 12 بوه ترتیو  مقیاس کل در فرد ه نمر حداکثر و اقلحد
 دهنده نشان بااتر نمره شود.مي محاسبه 28 و 4 ترتی  به دوستان و اجتماعي، حمایت خانوادگي

 و ر جوکوا، سولیمي (.1988، 1وفارلي زیمت، دالم، است)زیمت شده بیشتر ادراک اجتماعي حمایت
 حمایوت بعود سوه کرونبواخ بورای آلفوای ضری  از استفاده با را مقیاس ( پایایي1388) پور نیک

و  86/0، 86/0ترتیو   زنودگي بوه مهوم افوراد و دوسوتان، سوی خانواده از شده دریافت اجتماعي

بوه  78/0و  80/0، 73/0ضرا  آلفای کرونبواخ بوه ترتیو  ، گزار  نمودند. در این پژوهش 82/0
 دست آمد.

 

 ایافته ه
دانشوجویان پسور  82دانشوجوی دختور و  138نتای  توصیفي محالعه نشان داد که در این محالعه 
آموار توصویفي متغیرهوای ، 1بود. جودول  82/23مشارکت داشتند. میانگین سن شرکت کنندگان 

ی( ارائوه شوده اسوت. پسوندجامعهحمایت اجتماعي ادراک شده و ، پژوهش )ابعاد سرشت و منش

                                                 
1. Zimet, Dahlem, Zimet & Farle 
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باشود و در مي -2+ و 2ص است میزان کجي و کشیدگي هموه متغیرهوا بوین همانحور که مشخ
 نتیجه توزیع متغیرها بهنجار است.

 
 پژوهش متغیرهای توصیفیهای آماره .1 جدول

 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار
 کشیدگی کجی بیشترین کمترین

 -37/0 25/0 31 10 44/4 35/20 نوجویي

 -25/0 42/0 38 7 36/6 88/19 پرهیزیآسی 
 -29/0 55/0 30 13 70/3 20 وابستگيپادا 

 -69/0 14/0 32 13 39/4 06/23 پشتکار

 -51/0 16/0 35 11 54/4 11/23 خودراهبری
 -89/0 24/0 33 13 88/4 69/22 همکاری

 -99/0 22/0 33 13 97/4 13/23 خودفراروی
 34/1 -66/0 60 18 36/6 89/48 حمایت اجتماعي ادراک شده

 87/0 -23/0 119 66 09/9 85/95 پسندیمعهجا

 

ی از پسوندجامعهحمایت اجتماعي ادراک شده بوا ، در ادامه جهت رابحه ابعاد سرشت و منش
 ارائه شده است. 2همبستگي پیرسون استفاده گردید که نتای  مربوط به آن در جدول 

 
 متغیرهای پژوهش بین همبستگی . ماتریس2 جدول

 غیرمت 1 2 3 4 5 6 7 8

 نوجویي . 1 1       

 پرهیزی. آسی 2 25/0** 1      

 وابستگي. پادا 3 -29/0** -30/0** 1     

 . پشتکار4 -21/0** -27/0** 48/0** 1    

 . خودراهبری5 -30/0** -30/0** 41/0** 68/0** 1   

 . همکاری6 -26/0** -26/0** 37/0** 64/0** 68/0** 1  

 . خودفراروی7 -24/0** -29/0** 31/0** 67/0** 63/0** 71/0** 1 

1 **29/0 **25/0 **30/0 **27/0 *17/0 **24/0- 07/0- 
. حمایت اجتمواعي 8

 ادراک شده
 پسندیجامعه. 9 -21/0** -24/0** 33/0** 13/0 45/0** 57/0** 28/0** 49/0**

 
از یکسوو ، سواس آندهد. بر امي ماتریس همبستگي بین متغیرهای پژوهش را نشان 2جدول 

همبستگي منفي معنادار و از سووی  01/0با نوجویي و آسی  پرهیزی در سح   پسندیجامعهبین 
خودفراروی و حمایت اجتماعي ، همکاری، خودراهبری، با پادا  وابستگي پسندیجامعهدیگر بین 
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تغیرهوای همبستگي مثبت معنادار وجود دارد. به منظور تبیین نقوش م 01/0ادراک شده در سح  
، (پسندیجامعهپیش بین )ابعاد سرشت و منش و حمایت اجتماعي ادراک شده( در متغیر مالک )

 فورض پویش بررسي به منظور، تحلیل رگرسیون گام به گام انجام شد. قبل از اجرای این تحلیل

 دست به آمار چنانچه .شد بررسي واتسون دوربین آمار، پیش بین متغیرهای بین خحاها استقالل

 آمواره این تحلیل مقدار این برای است. خحاها استقالل دهنده نشان، باشد 5/1 تا 5/2 بین، آمده

 .نگرفتوه اسوت صوور  پیش فورض این از تخحي گونه هی  دهدمي نشان که حاصل شد 96/1

 گزار  شده است.  3در جدول ، وارد تحلیل شدندها که همه مؤلفه، نتای  حاصل شده از رگرسیون
 

بر اساس  پسندیجامعهآماری های تحلیل واریانس و مشخصه، خالصه مدل رگرسیون .3جدول 

 ابعاد سرشت و منش و حمایت اجتماعی ادراک شده

 گام
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F P R 2R 

1 742/5881 1 742/5881 155/105 001/0 570/0 325/0 

2 070/7951 1 070/7951 210/85 001/0 663/0 440/0 

3 980/8331 1 980/8331 570/61 001/0 679/0 461/0 

 

حمایوت اجتمواعي ادراک شوده و ، نتای  جدول رگرسیون نشان داد که سوه متغیور همکواری
، درصود 33کنند که سهم متغیور همکواری مي بینيپیشدانشجویان را  پسندیجامعه، خودراهبری

درصود از  46درصود اسوت و در مجمووع  2بری درصد و خودراه 11حمایت اجتماعي ادراک شده 

ضورای  رگرسویون و ، 4کنند. در جودول مي ( را تبیینپسندیجامعهمیزان تغییرا  متغیر مالک )
 معناداری آنها مورد بررسي قرار گرفته است.

 
 روی متغیرهای پیش بین پسندیجامعه. ضرایب رگرسیون گام به گام 4جدول 

   متغیرها

 شاخص ها 
B Beta t P 

 001/0 255/10 570/0 142/1 همکاری

 001/0 660/6 154/0 506/0 حمایت اجتماعي ادراک شده
 004/0 906/2 076/0 220/0 خودراهبری

 
حمایوت اجتمواعي ادراک شوده و ، اثرگذاری سه متغیور همکواری، 4با توجه به نتای  جدول 

حمایوت ، متغیور همکواریاسوت کوه بوا افوزایش  076/0و  154/0، 570/0خودراهبری به ترتی  
 یابد.مي دانشجویان افزایش پسندیجامعه، اجتماعي ادراک شده و خودراهبری
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 بحث و نتیجه گیری
 صوور  دیگوران نیازهوای بورآوردن انگیوزه بوا و دارد مثبت اجتماعي پیامدهای پسندجامعهرفتار 
 اثرگوذار عوامل بررسي و نآ محالعه، دارد پسندجامعهرفتار  که مثبتي پیامدهای دلیل به، گیردمي

بوا آسوی   پسندیجامعهنتای  محالعه حاضر نشان داد که  .است برخوردار خاصي اهمیت از آن بر
، خوودراهبری، پرهیزی و نوجویي همبستگي منفي معنادار و از سوی دیگور بوا پوادا  وابسوتگي

اتون و همکواران خوهای همکاری و خودفراروی همبستگي مثبت معنادار دارد که با نتای  پژوهش

  ( همسو است.2006)( و نیگ 2009)(؛ یاگمورلو و سانسون 2012)استفانتوس ، (2016)
پرهیوزی نموره بواایي توان محرح نمود که افرادی که در بُعد آسوی مي در تبیین این رابحه

خجالتي و مستعد خستگي و ضعف هستند. افراد با نوجوویي ، ترسو، بدبین، نگران، کنندکس  مي

، همچنوین(. 2019، و خودمحور هستند )زوهر و همکاران، اهل خرج کردن، تکانشي، کنجکاو، ااب
-کند )مارتینزمي شخصیتي ضد اجتماعي را از سایرین بهتر متمایزهای نوجویي افراد دارای ویژگي

تي توان انتظار داشت که ایون ابعواد سرشومي، با توجه به این ویژگي ها (.2019، و همکاران 1لوپز

فرد دارای نمره باا در بُعد سرشتي پوادا   داشته باشند. پسندجامعههمبستگي منفي با رفتارهای 
عالقمنود بوه معاشور  ، با تعلق و اجتماعي، وابسته، حساس، گرم و صمیمي، دل رحم، وابستگي

اجتماعي است. به راحتي تحت توأثیر های حساس به موقعیت، کندمي است. به آساني دوست پیدا
بي اهمیت بوه ، سرد، سرسخت، اهل عمل، گیرد. فرد دارای نمره پایینمي دیگران قرارهای نگر 

کمتر وجه مشترک خوود و ، مسائل جمعي و گروهي است. ترجی  دادن تنهائي و فاصله با دیگران
منحقي و جدی بدون دخالوت دادن احساسوا  و های دارای باورداشت، کندمي دیگران را جستجو

خودمحورانه اسوت و کمتور دیگوران را درک و بوه درخواسوت های دارای دیدگاه، یگرانمالحظه د

افراد پادا  وابسته به روابو  اجتمواعي ، (. بر این اساس1393، کند )حق شناسمي دیگران توجه
نیوز در آنوان بوااتر  پسوندیجامعهتوان اذعان نمود که ویژگي مي حساس تر هستند و از این نظر

  باشد.

توان به این مسأله اشاره داشت کوه ابعواد پسندی ميجامعهبین رابحه بین ابعاد منش و در تب
 -در بهزیستي و سازگاری رواني ای تأثیر محافظتي گسترده، به ویژه خودراهبری، منشي شخصیت

، همچنوان کوه واتسون (.2018، 2بورامبیال و فوابرو، پاسچتو، گارزیتو، اجتماعي افراد دارد )کرسنتي
 دهنوده نشوان کوه شوناختي روان رگه ای عنوان به را یپسندجامعه( 1995) 3موریس و نمیلرو

عنووان یوک راهبری شامل آگاهي فرد از خویشتن بوهگرفتند. خود نظر در، است اجتماعي سازگاری
 زیرمقیاس در که ای هدفمند و مسئوانه است. افرادیفرد مستقل و تحقق اهداف زندگي به شیوه

 توا هسوتند درونويهوای بوه انگیزه متکوي بیشوتر، کنندمي دریافت باایي نمره ،راهبری- خود
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 و افورادی بوال  و داشوته کوار و زندگي در روشني و جهت گیری هدفمندی و بیرونيهای انگیزه
تبیوین  (. در2001، 1اسپیتزر و فریبرگر، )گرا اند اجتماعي شده مناسبي شکل به و هستند مسئول
 ایون در کوه افورادی کوه توضی  داد اینگونه توانمي، همکاری زیرمقیاس با پسندیجامعه رابحه

 برایشان مهم چندان دیگران احساس، دارند گروهي کار به تمایل، آورندمي باایي زیرمقیاس نمره

(. بُعد همکاری 2000، 2کنند )پلیسولو و لپیننمي جلوه خودخواه و خودپسند دیگران نظر در و است
دهود )جاکسویک و دلسوزی و همانندسازی فرد با دیگوران را نشوان موي، مدليهمچنین سحوح ه

بي تکلف و متواضوع ، معنوی، بصیر، اخالقي، (. افراد با نمرا  باا در خود فراروی2015، همکاران
، انگارنود )شوراکیک و کلوونینجرمي هستند و خود را به صور  بخشي یکپارچه با جهوان هسوتي

  را تبیین نمایند. پسندیجامعهتوانند مي، ا(. همه این ویژگي ه2005
بوا حمایوت اجتمواعي ادراک شوده  پسوندیجامعههمچنین نتای  این پژوهش نشان داد کوه 

، (2020پژوهش استریت و همکاران )های همبستگي مثبت و معنادار دارد. این نتای  همسو با یافته
( در پژوهشوي بوه 1394) نیاصوفاریو ( است. صیدی 2017( و گیو )2018پرکار و همکاران ) -تور

دوسوتان و معلموان و ابعواد مختلوف ، بررسي رابحه حمایت اجتماعي ادراک شده از طرف خانواده

نشوان داد کوه حمایوت اجتمواعي ادراک شوده از خوانواده ها پرداخت. یافته پسندجامعهشخصیت 
زمینه ارتباط حمایت اجتمواعي  آن دارد. درهای و مؤلفه پسندجامعهبیشترین نقش را در رفتارهای 

 حمایت اجتماعي باای دارند و به ویژه با دانشجویان باید گفت وقتي، پسندیجامعهادراک شده و 

 صومیمي ارتبواط، دارند هم با مشترکي تجار  واند نزدیکتر هم به سني از لحاظ که خود دوستان

 و کمک همدلي، درک و صور  گرفته بیشتر آنها اطالعا  در انتقال صور  دراین، میکنند برقرار

های طوول سوال (. در2003، 3دنیس از نقل ؛ به2000، گوتلی  و یابد )هلگسونمي افزایش متقابل

 دارای دسوترس حموایتي در کوارکرد و اجتماعي شبکه ساختاراند داده نشان زیادی تحقیقا  اخیر

 در درگیرشودن و اجتماعي ت(. حمای2018، 4وااس و پارک، است )کانگ زیادی مثبت پیامدهای

 نیوز و منفوي و تهدیدکننوده به صوور ها موقعیت ارزیابي کاهش طریق از، اجتماعيهای شبکه

 درونوي افوزایش تنیودگي تجربوه کواهش بوه منجور زا تنیودگي شرای  در مقابله افزایش توانایي

 (. 2009 ،5شود )اوچینومي افراد پسندیجامعهافزایش  باع  در نهایت و مثبت تفسیرهای
حمایوت اجتمواعي ادراک شوده و ، کوه همکواری داد نشوان رگرسیون رگرسیون تحلیل نتای 
 تبیین کنند. درمي ( را تبیینپسندیجامعهدرصد از میزان تغییرا  متغیر مالک ) 46، خودراهبری

، همودلي، که بُعد منشي همکاری دارای پن  مؤلفه پذیر  اجتماعي گفت چنین توانمي یافته این
(. ایون ویژگوي 2012، شفقت و اصول مربوط به عدالت است )شراکیک و کلوونینجر، یاری رساني

                                                 
1. Grabe, Spitzer & Freyberger 
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در  پسندیجامعهبااترین همبستگي را با سازه چندبعدی ، چنانکه از نتای  پژوهش مشخص گردید
رفتاری )یاری رساني( و نگرشي )اصول مربوط ، شفقت(، همدلي، سحوح عاطفي )پذیر  اجتماعي

 در پسوندیجامعه اصولي رفتوار از آنجا که هسته، همچنین دارد.، که پیشتر محرح شدبه عدالت( 

افوزایش  در مهموي نقوش خوانواده حمایوت لوذا، گیردمي خانواده شکل درون در و کودکي دوران
 خانواده درون در کودکي از زمان که پسندیجامعه گفت توانمي به این ترتی  .دارد پسندیجامعه

خودراهبری نیوز بوه  گیرد.مي قرار همساان تاثیر تحت جواني نوجواني و دوران رد، گیردمي شکل

و  کنودمي هدفمنودهوای فعالیت در مشارکت آماده را فرد، شناختيروانعنوان یک شاخص مثبت 
 ضعف و رفتارهای تکانشي دچار کمتر، دارند زندگي در هدفمندی و مندی جهت حس افراد چون

 رفتوار و انحبواق کنترل، تنظیم در باا خودراهبری صفت دارای افراد باای توانایي، شوندمي ایگو

 بواا را پسوندیجامعهرفتار  که است ای کننده حمایت عوامل ازها ارز  و اهداف راستای در خود
داننود: مي ( خودراهبری را متشکل از پن  مؤلفوه2012برد. همچنان که شراکیک و کلونینجر )مي

پذیر  خود و خوودانگیختگي. افوراد دارای نمورا  بواا در ، کارداني، هدفمندی، مسئولیت پذیری

خودپذیرا و مبتکر هستند و به صورتي ، معحوف به هدف، قابل اعتماد، مسئول، خوکفا، خودراهبری
 (. 2005، کنند )شراکیک و کلونینجرمي واقعي و درست با جهان و خود برخورد

اسوت کوه در دانشوجویان  پوژوهش جامعوه به مربوط حاضر پژوهشهای محدودیت جمله از
 بوه نتوای  تعمویم در لوذا، گرفت انجام 1398 -99دانشگاه پیام نور مرکز رشت در سال تحصیلي 

 پژوهش محدودیت دیگر .رعایت گردد احتیاط جان  بایستي دیگر جغرافیایي و زمانيهای گستره

 نووع از پوژوهش کوه آن دلیول بوه .بود هشپژو ابزار تنها عنوان پرسشنامه به از استفاده، حاضر

 شودمي پیشنهاد .شود انجام احتیاط با علّي استنتاجهای است ازم، است بین متغیرها همبستگي

 بررسوي قورار موورد دانشوجویان جامعوه از به غیر جوامعي در پژوهش این آیندههای پژوهش در

آتوي هوای پژوهش در جنسویتي احتموالي هوایتفاو  وجود که شودمي پیشنهاد همچنین بگیرد.

 .گردد بررسي
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