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 فرزند سبک و اجتماعی تبادلهای سبک اساس بر پسندی جامعه بینی پیش

 دانشجويان رد پروری

 20/1/1401تاریخ پذیرش: 27/7/1400تاریخ دریافت:

 4علیرضا آقایوسفی، 3 مجید صفاری نیا ، 2سهیال سروش نیا ، 1*طیبه موسی بیگی
 مقاله پژوهشی

 چکیده
 ند: جامعه پسندی به عنوان یک خصیصه شخصیتی به ارائه تصویر مطلوب و مورد پسطمق مه

پسطندی، سطبب شطناخت بهتطر  کننطدة جامعطه بینی پیششناخت عوامل  دارد. اشاره خود از
 جامعطه بینطی پطیشهطد  ایطن پطژوهش، . شطوداجتماعی مطیهای عوامل نیرومندساز تعامل

 .بود دانشجویان در پروری فرزند سبک و اجتماعی تبادلهای سبک اساس بر پسندی
یطه کل شطامل جامعطه آمطاری بطود. از نطوع همبسطتگی حاضر توصطیفی و پژوهشطرح : ر ش

بطود کطه  1400-1399دانشجویان مرکز تحصیالت تکمیلی پیام نور تهران در سال تحصطیلی 
آوری  انتخاب شطدند. بطرای جمطع هدفمندگیری  به روش نمونه دانشجویاننفر از  200تعداد 
های تبطادل اجتمطاعی مقیاس سبک (،2002شخصیت جامعه پسند )پنر، از پرسشنامه ها داده
اسطتفاده ( 1967های فرزنطد پطروری بامرینطد )( و پرسشنامه سبک2011، و همکاران لیبمن)

. با استفاده از تحلیل رگرسیون ساده چندگانه مطورد تجزیطه و تحلیطل قطرار گرفطتها شد. داده
 تحلیل شدند.  Spss-24در نرم افزار ها داده

ک فرزنطد و سطب افراططیگذاری   و سطرمایهان دادند که سبک تبادلی انصطا: نتایج نشهایافته
 (. ≥001/0P) بینطی نماینطد را بطا اطمینطان پطیشجامعه پسندی  ،توانندمی پروری مقتدرانه

بیشطترین  35/0انصا  با بتای استاندارد  داد،نتایج ضریب رگرسیونی استاندارد شده نیز نشان 
 قدرت پیش بینی را داراست.

 رزنطد پطروری مقتدرانطه،توان گفت ،سطبک فبا توجه به نتایج پژوهش حاضر می :گیرینتیاه
را تبیطین و توجیطه  جامعطه پسطند ،توانندافراطی میگذاری تبادلی انصا  و سرمایههای سبک
 بکار برده شود. پسندی جامعهشناسایی عوامل زمینه ساز برای توانند، می و نمایند

فرزنطد پطروری، های ، سطبکتبطادل اجتمطاعیهای ، سطبکجامعطه پسطندی: کلما  کلی ی
 اندانشجوی
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Abstract 
Introduction: Socialism as a personality trait refers to presenting 
a desirable and pleasant image of oneself. Understanding the 
predictors of socialization leads to a better understanding of the 
factors that strengthen social interactions. This study aimed to 
predict Socialism based on social exchange styles and Parenting 
Styles in students.  
Method: The design of the present study was descriptive and 
correlational. The statistical population included all students of 
the Graduate Center of Payame Noor University of Tehran In the 
2020-2021 academic year. 200 students were selected by 
Purposive sampling. The Socialism Questionnaire Questionnaire 
(Penner, 2002), the Social Exchange Styles Scale (Leybman et 
all, 2011), and Parenting Styles Questionnaire (Baumrind, 1967) 
were used to collect data. Data were analyzed using multiple 
regression analysis. Data were analyzed in Spss-24 software. 
Results: The results showed that fairness and overinvestment 
exchange style and Authoritative parenting style can significantly 
predict Socialism in students (p≤0.001). The results of the 
standardized regression coefficient also showed that justice with 
a standard beta of 0.35 has the highest predictive power. 
Conclusion: According to the results of the present study, it can 
be said that fairness and overinvestment exchange style, and 
Authoritative parenting can explain and justify socialism and can 
be used to identify the underlying factors of socialization. 
Keywords: Socialism, Social Exchange Style, Parenting Style, 
Student. 

 

                                                           
1. Ph.D. student in Psychology, Department of psychology, Faculty of Psychology, Payame Noor 

University, Tehran, Iran  
* Corresponding Author (Mosabeygi_tayebeh@yahoo.com) 

2. Ph.D. student in Psychology, Department of psychology, Faculty of Psychology, Payame Noor 

University, Tehran, Iran 
3. Professor of Psychology, Department of psychology, Faculty of Psychology,  Payame Noor 

University, Tehran, Iran 

4. Associate Professor of Psychology, Department of psychology, Faculty of Psychology, Payame 
Noor University, Tehran, Iran. 



  1401چهل و پنجم، بهار  شناسی اجتماعی، شمارههای روانپژوهش

87 

 
 

 مقدمه
 دارد اشتاره ختود از ندجامعه پسندی به عنوان ی  خصیصه شخصیتي به ارائه تصویر مطلوب و مورد پس

 دیگتران نار از تا بدهد واقعیت با ازگارتصنعي و ناس هایي پاسخ فرد هنگام سنجش، شود مي موجب که
 (.1399ادب دوستت، صتفاری نیتا، خلیلتي و به نقتج از ؛ 2015 ،1پروین و برسد )کروون نار به آل ایده
 و رفتارهتایي اشتاره دارد کته بتهها ها، شتناخت از نگرشای پسندانه نیز به مجموعه گیری جامعه جهت
، رودگترز، بارتتال)د نشتو اجتمتاعي متيهتای موجب افزایش و نیرومندشدن تعامجآمیز موفقیتای گونه

افراد برای رفتتار جامعته های انگیزهروان شناسان اجتماعي به عالئق و  (.2014، 2ساریا، دِستي و ماسون
داشته اند: جامعه پسندی انتخاب نوع دوستي در برابر خودپستندی استت )صتفاری ای پسندانه توجه ویژه

پستندانه از  برخي از روانشناسان تکاملي معتقدند که تمتایال  جامعته (.1395نیا، آقایوسفي و ایماني فر، 
تیکي توسط ی  مکانیسم دروني مشترک بتین تمتام موجتودا  جمله نوعدوستي، ذاتي بوده و به طور ژن

 (.2010، 3)زاسکونداشوند انساني تعیین مي
 معناداری و مثبت ارتباط ت صف ً این و برساند سود دیگران به که دارد تمایج ندفرد جامعه پس 
 روان و ماکیاولي یفتگي،خودشبا صفا   معموت و دارد يتوافق، صداقت و تواضع و فروتن صفا  با

انجتام شتده هتای بر اساس مطالعا  و پژوهش(. 2019، 4ورتا  و برادکودارد) منفي رابطه پریشي
را معرفتي نمتود کته عبارتنتد از:  (پستند رفتارجامعته)توان چهارنوع رفتتار اجتمتاعي مطلتوب  مي

رفتارهتای  دوستتانه،رفتارهای اجتمتاعي مطلتوب متابعتت آمیتز، رفتارهای اجتماعي مطلوب نتوع
 (. 1397)معتمدی،  ورفتارهای اجتماعي مطلوب جمعي ماعي مطلوب هیجانياجت

در شکج گیری ویژگي شخصیتي جامعته پستندی نقتش داشتته  یکي از عواملي که مي تواند
استت کته  تبادت  اجتمتاعيدر قالب (. 1399است)مجیدی نیا، 5اجتماعي  تبادلهای سب باشد، 

وه ال  اجتماعي عالعنوی دریافتي از سوی یکدیگر در تعامافراد جامعه مي توانند در قبال پاداش م
در  .مختل  از سوی یکدیگر دستت یابنتدهای بر رفع نیازها به همدلي، هم زباني و دریافت انرژی

شخصتیتي واقع مهار  ارتباطي بات و سب  تبادل اجتماعي مناسب و کارآمد است که بته ایجتاد 

اصطال  تبادل اجتماعي بترای اشتاره . (1399مکاران، کم  مي کند )صفاری نیا و ه جامعه پسند

است که در آن افراد با با سطو  مختلفي از اعتمتاد یتا عتدم اعتمتاد در ای به روابط جاری، مبادله
(. 2018، 6متي کننتد)گاربا، بابتالوت و گتووگذاری مورد سودی کته بدستت خواهنتد آورد، سترمایه

د را بر دو اساس استتوار متي کننتد: طبیعتت انستان و خوهای تبادل اجتماعي مفروضههای ریهنا
مربوط به طبیعت انسان معتقدند که موجودا  انساني درصتدد کستب های ماهیت روابط. مفروضه
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بترای تعیتین ارزش یت  هتا و معیار مورد استتفاده آناند پاداش و اجتناب از تنبیه هستند، منطقي
مربتوط بته ماهیتت های تغییر مي کند. مفروضه گوناگونهای رابطه با گذشت زمان و در موقعیت

روابتتط معتقدنتتد کتته روابتتط دارای وابستتتگي متقابلنتتد و زنتتدگي مبنتتي بتتر روابتتط یتت  فراینتتد 
 (.2013، 1)اسپلمناست

کارکرد اصلي تبادت  اجتماعي پایه محکمي از عدالت و اعتمتاد را فتراهم متي کنتد)آوانزی، 
رضایتبخش  رابطه و تبادل اجتماعي وقتيدر واقع،  (.2014، 2فراکاولي، سارچیلي، یولریو و وندی 

تعهد متا را بته حفتظ گذاری سوددهي داشته و این سرمایهگذاری کنیم سرمایه است، احساس مي
زیتادی گذاری که نارضایتي بته همتراه دارد، سترمایهای کند؛ اما اگر برای رابطه رابطه تقویت مي

ختواهیم یافتت کته ایتن شناختي تنش ناشي از ناهماهنگي کرده باشیم، خود را در حالت تعارض و
تواند منجر به تخریب روابط بین فردی و نهایتاً کتاهش  تبادل اجتماعي معیوب نیز ميهای سب 

(. در مقابج، سب  تبادل اجتماعي مناسب و مهتار  2019، 3)ایلدمن، جنسن و راپاپور  خلق شود
دریافتت حتس  منجتر بته نتتباط سازنده و سالم با همساارافزایش توانایي  ارتباطي بات از طریق

شخصتیت جامعته پستند و متورد  از تبادت  اجتماعي، تقویت بهداشت رواني و شکج گیری خوب
( در پژوهشي 1399در همین راستا، مجیدی نیا) (.1399)مجیدی نیا، مي گردد قبول عر  و اجتماع

کنترل عاطفي، بینش ، یي دریافت و ارسال پیامتوانانشان دادند که سب  تبادل اجتماعي مناسب و 
 .دنتگوش دادن بر شکج گیری رفتتار و شخصتیت جامعته پستندی نقتش دارهای جوانان، مهار 

تبتادت  اجتمتاعي از  در پژوهشي نشان دادند که (1398همچنین، صیدی، احمدیان و صفاری نیا)
آنهتا در زنتدگي اجتمتاعي نقتش  بیني باورهتا و تمتایال  گرفتن دیدگاه از دیگران و پیشطریق 

 د.مهمي در جامعه پسندی دار
شخصیتي فرزندان، سب  فرزند پروری های ویژگياز جمله مهم ترین عوامج در شکج گیری 

بتین فرزنتدان و والتدین و  جتعام(. در واقع، 1399مي باشد)ذکائي فر و موسي زاده، ها والدین آن4
مترین و اساسي ترین عوامج در بین عوامج هماز جمله ان، اط والدین با فرزندبراری ارتقچگونگي بر

(. 2015، 5)کیمبج ذاردگ تثثیر مي شخصیتي مثبتهای ویژگيرشد ي است که بر پرورش و فمختل
 جرفتاری تعریت  کترد کته تعامت مسیست مجموعه یاتوان به عنوان  فرزندپروری را ميهای ب س

اد جمؤثر را ای ج  مي کند و فاای تعامصیتوها یتعقاز موای طی  گستردهوالدین و کودک را در 
تترین  کرده بتانفوذترین و گستترده هارائ( 1971)7دبامرین هکشناسي سنخ. (2017، 6)اسمتاناکند مي
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بامریند، فرزند شناسي فرزندپروری است. بر اساس سنخهای  طر  مورد استفاده برای توصی  سب
گونتاگون دو بعتد توقتع  بترکیت .و گرمتي پذیرد: توقع مي مانجا هجداگان پروری بر اساس دو بعد

، حمایتت و شمحبت، پذیر زممستل)و گرمي  (ما  بلوغ و کمال و کنترلالزا بات،معیارهای  جشام)
 ، چهار شیوه فرزند(حساسیت والدین

شتده  زمتمرکت شیوه آن هاول بر س هپژوهش بامریند در مرحل هآورند ک وجود مي هپروری را ب 
در شتیوه . (2017؛ به نقتج از استمتانا، 1971بامریند، ) 3همستبدانو  2هگیران ج، سه1هراناست: مقتد

کنتد، در همته  مستبدانه یا کنترل شدید، ی  نفر رئیس تمام اعاای خانواده بوده، امر و نهي متي
 گیتر و بتي گیرد. در شیوه سهج کارها وارد عمج شده و همه امور تنها به اراده و میج او انجام مي

 جای محدودیت و ناار  شدید، اختیار و آزادی فراوان برای فرزنتد قائتج متي تفاو ، خانواده، به
فرماست، آزادی به معنای این که هتر کستي، هتر کتاری  شود. در این خانواده، آزادی مطلق حکم

 يترین و انسان ، دموکراتی  یا آزادمنش که عاقالنههتواند انجام دهد. در شیوه مقتدران خواست مي
ترین راه زندگي بوده رفتار والدین با فرزندان مبتني بر ضوابط اعتدال و تعامج و صمیمیت اخالقي 

 (. 1399؛ به نقج از بخت آور، 1978)بامریند،  است
د شتترین تتاثیر را بترای رشتا  پتذیر، بیطارپذیر و انعقتدوالدین ا ب رایط، اتخاذ سشدر بسیاری از 

هتایي کته در  خانواده (.1399)ذکائي فرد و موسي زاده، ي کودک داردطفي و عاالقناختي، اخشاجتماعي، 
کننتد، توانتایي بیشتتری  سب  فرزندپروری منطقي از اصج همکاری و دموکراسي در روابط پیروی متي

دهنتد؛ بته  ارائته متيها آنالگوهایي از رفتارهای ابراز وجود و اعتماد را به  ،برای انطباق با تغییرا  دارند
دهنتد،  تترویی متيهتا در ان را گفت و گو و تبادل اجتمتاعيسپارند و  وش ميگن خود اکودکی هاگفته

پیشترفت در  منجتر بتهاستت کته پتذیری ا طو انع طق، منگرمي اتوام بها آني باطهمچنین روش انا
شخصتیتي مثبتت همچتون هتای ویژگيارتباطي، افزایش قدر  تبادت  اجتماعي و ایجاد های مهار 
(. در همین راستا ذکتائي فترد و موستي 1399مي شود)ذکائي فرد و موسي زاده، ها ندی در آنجامعه پس
 ممهتهای بینتي کننتده فرزنتدپروری یکتي از پتیشهای سب ( در پژوهشي نشان دادند که 1399زاده)

. همچنتین، حستین نتژاد و استت مختل  اجتماعي و شخصیتي و عتاطفيهای کودک در حیطهرشدی 
ستتب  فرزنتتد پتتروری والتتدین در اجتمتتاعي شتتدن ( در پژوهشتتي نشتتان دادنتتد کتته 1394عبدالتته زاده)

 نقش دارند.  مورد قبول عر  و اجتماع و انجام رفتارهای مدارس راهنمایي آموزاندانش
سب  تبادل اجتمتاعي لیتي است که تثثیرا  متغیرهایي همچون عپسندی، متغیری چند جامعه

جامعه کننده پیش بینيهای ویژگيشناخت  وان نادیده گرفت.ت را بر آن نمي و سب  فرزند پروری
اجتماعي مي شود و تعتامال  اجتمتاعي های پسندی سبب شناخت بهتر عوامج نیرومند ساز تعامج

هتا،  زمینه ایجاد انسجام و هماهنگي در جامعه علمتي، تعامتج دیتدگاهدر دانشجویان به نوبه خود 
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هتای  ای و ایجاد رشتته رشته ید، گسترش رویکردهای بینهای جد و ایجاد ناریهها ترکیب ایده
جدید دانش، برقراری روابط بین نهادی در علتم و کتاربرد نتتایی علتم در صتنعت و فنتاوری و در 

لتذا .آورند های بنیادی دانش را فراهم مي نتیجه، تحول ساختاری نهاد علم و بازسازی مداوم ناام
دانشجویان بته عنتوان قشتر روشتن فکتر و آینتده ستاز  پسند بودن قشر با توجه به اهمیت جامعه

 بینتي پتیش موضتوعفقر پیشینه پژوهشي و اینکه تابحال پژوهشي در ایران با  جو به دلی مملکت
انجتام  در دانشتجویان پتروری فرزنتد سب  و اجتماعي تبادلهای سب  اساس بر پسندی جامعه

 بینتي پتیشهد   براین، پژوهش حاضر باانتحقیقاتي وجود دارد. ب الو در این رابطه خ نشده است
 دانشجویان انجام شد.  در پروری فرزند سب  و اجتماعي تبادلهای سب  اساس بر پسندی جامعه

 

 روش
کلیته دانشتجویان مرکتز . جامعه آمتاری شتامج بودطر  این پژوهش توصیفي از نوع همبستگي  

گروه نمونته شتامج تعتداد  بود. 1399-1400در سال تحصیلي تحصیال  تکمیلي پیام نور تهران 
با توجه به شیوع بیماری کرونا و عدم امکان تکمیتج پرستش بود. پسر(  79دختر و  121)نفر  200

قرار گرفت. به ایتن ها به صور  آنالین در اختیار آزمودنيها نامه به صور  حاوری، پرسش نامه
ابتتدا  اه قرار گرفت. بدین مناور،واتساپي مربوط به دانشگهای صورکه لین  پرسش نامه در گروه

از طریق پوستر و ارسال کلی  تصویری و پیام صوتي به مناور تبلیغ در کانال واتستاپي دانشتگاه، 
رساني شد و شماره تماس جهت ثبت نام و شترکت در پتژوهش در در مورد اهدا  پژوهش اطالع

انشجوی تحصتیال  تکمیلتي پوستر قید شد. سپس با در نار گرفتن معیارهای ورود به پژوهش)د
رضایت برای شترکت در پتژوهش، (، تعتداد  مرکز پیام نور تهران بودن، آگاهي از اهدا  پژوهش،

پژوهشي را بدون های و از آنان خواسته شد تا پرسشنامه نفر به صور  هدفمند انتخاب شدند 200
و بته SPSS-24افتزار  ز نترمبتا استتفاده اها داده .تکمیج نمایند. (انفرادی)نام و بصور  محرمانه 

پرستش نیتز از هتا آوری داده جهت جمع شدند.روش تحلیج رگرسیون چندمتغیره تجزیه و تحلیج 
 .استفاده شدهای نامه
 

 ابزارهای پژوهش

 30پستند  پرسشتنامه شخصتیت جامعته(: PSBشخصیت جامعه پسند)پرسشنامه  الف(

 بترای اجتمتاعي شناستيروان در وميعمت يبه عنتوان مقیاست 2002در سال  1توسط پنرای گویه
نسخه فارستي  (.2001طراحي شد )پنر، پسند از منار صفا  شخصیتي  جامعههای گرایش ارزیابي

دانشتجوی  850روی ( بتر 1390) بتاجالن و توسط صتفاری نیتا پرسشنامه شخصیت جامعه پسند
؛ خترده مقیتاس 7 اراید پرسشتنامه هنجاریابي شتد. ایتن ميالدانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اس

                                                           
1. Pener 
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 اخالقتي تدتلاست، فتردی دیگتران، پریشتاني مناتر از همدتنه، نگاه اجتماعي، ارتباط ئولیتمس
 دو کته باشتد مي يخود گزارش نوعدوستي و دیگران /شده گیری جهت اخالقي دوجانبه، استدتل

بتر ها گویتهگتذاری مي سنجند. نمره را کم  رساني و دیگران شده گیری جهت هم حسي عامج
این حداقج و حداکثر نمره کستب شتده از بنابر. مي شود انجامای  ً درجه پنی لیکر  مقیاس اساس

 (1390بتاجالن) و صتفاری نیتا پژوهش درخواهد بود.  150و  30این پرسشنامه به ترتیب برابر با 
 خترده یبترا و 98/0 بتا برابتر پرسشتنامه کج برای بازآزمایي روش از استفاده با نامهپایایي پرسش

و با استفاده از روش ضتریب همستاني درونتي بترای کتج  1تا  42/0مقیاسهای آن به ترتیب بین 
میتزان  کته آمتد تبه دست 74/0تا  17/0و برای خرده مقیاسهای آن بین  79/0پرسشنامه برابر با 

است. همچنین، نتایی پژوهش با استفاده از روایي همزمان پرسشتنامه بتا پرسشتنامه  يرضایتبخش
پستند و  حاکي از وجود رابطه مثبت معني دار بین پرسشنامه شخصیت جامعه خصیت پنی عامليش

 (.1390باجالن،  و )صفاری نیا بود( r=46/0)پرسشنامه شخصیت نئو پنی عاملي
، زورو  و ط لیتبمنتوست اجتمتاعي تبادل پرسش نامه ب(پرسشنامه سبک تبادل اجتماعی:

 فردگرایتي، انصتا ، پیگیتری، مقیتاس خترده پنی و گویه 54 بر مشتمج که شد اختهس( 2011) 1فورنیر
متي شتوند. گتذاری نمرهای در طیت  پتنی درجتهها گویتهاستت.  افراطيگذاری رمایهس و طلبي منفعت

 آلفتای روش از استتفاده با نامهخواهد بود. پایایي پرسش 270و  54بنابراین، حداقج و حداکثر نمره برابر با 
استت)لیبمن و  بخشتي رضتایت میتزان، کته آمتد تدست بته 83/0 با برابر شنامهپرس کج برای کرونبا 
جهت تعیین روایي محتوایي با استفاده از ناتر  (1396در مطالعه صفاری نیا) همچنین،. (2011همکاران، 

اصتلي و بتا های نتایی تحلیج عتاملي بته روش مولفته متخصصان حاکي از روایي محتوایي پرسشنامه و
 عامج دارای ارزش ویژه بزرگتر از ی  و نیم بود. 5موید وجود چرخش واریماکس 

فرزنتد پتروری توستط های پرسشتنامه ستب ج(پرسشنامه سابک فرزناد پاروری: 

پاستخ استت،که -گویته بستته 30( طراحي و اعتباریابي شد. این پرسشتنامه شتامج 1967بامریند)
ماده آن بته شتیوه  10 کهسنجد.  فرزند پروری سهج گیرانه، مقتدرانه و مستبدانه را ميهای سب 
امر پرورش فرزنتد مربتوط  به مقتدرانه ماده دیگر به شیوه 10ماده به شیوه مستبد و  10گیر، سهج
میتزان باشتد. ای لیکتر  ميطی  مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طی  پنی گزینته .دوشمي

برای شتیوه ی 81/0شر  گزارش شد: پایایي این پرسش نامه با استفاده از روش باز آزمایي به این
بترای شتیوه ی مقتدرانته در بتین متادران و 78/0بترای شتیوه ی مستتبدانه، 86/0سهج گیرانته،

بترای شتیوه ی مقتدرانته در 92/0برای شیوه ی مستبدانه و 85/0برای شیوه ی سهج گیرانه،77/0
ش فختری علتي فرزنتد پتروری در پتژوههای ضرایب پایتایي ستب (. 1967بین پدران)بامریند، 

( و 71/0(، ستب  فرزنتد پتروری مقتدرانته)74/0( برای سب  فرزندپروری سهج گیر)1397آبادی)

                                                           
1. Leybman, Zuroff, Fournier 
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در انستتیتیو  ( بر اساس ضریب آلفای کرونبا  بته دستت آمتد.71/0سب  فرزند پروری مستنبدانه)
م را زتحا  الفرم اصلي پرسشنامه را ترجمه کرده و اصت( 1375)روانپزشکي ایران نیز اسفندیاری 

نفتر  2)و روانپزشتکي  شناستيروانناتر در زمینته  در آن صور  داده است، سپس از ده صتاحب
نفر دانشجوی دوره  2،شناسيرواننفر کارشناسي ارشد  2، ی  نفر روانپزش ،شناسيرواندکترای 

خواسته شده است تا میزان اعتبار هتر جملته را بتا  (شناسيرواننفر کارشناس  3کارشناسي ارشد و
حي خود را نیز بیان کنند و جملته پیشتنهادی ختود را بیفزاینتد. المت مشخص و نار اصالدن عز

، 1375)استفندیاری،  نتایی به دست آمده نشان داد که پرسشنامه مذکور دارای روایي صوری است
 (. 1397به نقج از فخری علي آبادی، 

 

 هایافته
 دانشتجوینفتر  200د که از میتان ش خصشناختي گروه نمونه مش در بررسي خصوصیا  جمعیت

بودند. میانگین و انحرا  معیار ستن کتج نفر مرد  79نفر زن و  121در این پژوهش، کننده شرکت
نفتر  77و درصتد(  5/61مجترد)نفتر آنهتا  123بود. همچنین 78/2و 56/31گروه نمونه به ترتیب 

 درصد( بودند.5/38متاهج)
 .آورده شده است 1گیری شد که در جدول  های اندازهعا  توصیفي مربوط به متغیرالدر ادامه اط

 توصیفی متغیرهای مورد پژوهشهای شاخص. 1جدول

 انحراف معیار میانگین متغیر
 15/4 22/18 اجتماعي ئولیتمس

 78/1 12/9 همدتنه ارتباط
 05/2 28/16 دیگران منار از نگاه

 71/1 24/12 فردی پریشاني
 54/2 68/14 دوجانبه اخالقي تدتلاس

 87/2 56/12 دیگران /شده گیری جهت اخالقي استدتل
 54/3 43/17 يخود گزارش نوعدوستي

 98/5 85/76 نمره کلي جامعه پسندی
 22/6 43/19 پیگیری
 43/8 61/35 انصا 
 68/5 35/22 فردگرائي
 79/8 62/35 طلبي منفعت
 33/4 54/14 افراطيگذاری سرمایه

 01/3 98/16 رانه سب  فرزند پروری سهج گی
 71/2 32/21 سب  فرزند پروری مقتدرانه 
 56/3 28/12 سب  فرزند پروری مستبدانه

 



  1401چهل و پنجم، بهار  شناسی اجتماعی، شمارههای روانپژوهش

93 

 
 

(، 43/19(، پیگیتری)85/76نشان متي دهتد کته نمتره کلتي جامعته پستندی) 1نتایی جدول 
ستب  (، 54/14افراطتي)گذاری سرمایه(، 62/35(، منفعت طلبي)35/22(، فردگرائي)61/35انصا )
(، ستب  فرزنتد پتروری 32/21(، سب  فرزند پتروری مقتدرانته)98/16وری سهج گیرانه)فرزند پر
 ( بود. 28/12مستبدانه)

از  پتروری فرزنتد سب  و اجتماعي تبادلهای سب  با پسندی جامعهجهت بررسي رابطه بین 
  .ارائه شده است 2صه نتایی آن در جدول الضریب همبستگي پیرسون استفاده گردید که خ
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، r=38/0(، انصتا )r ،001/0=P=14/0پیگیتری)ن متي دهتد، انشت 2مان طور کته جتدول ه
001/0=P(فردگرائي ،)12/0-=r ،001/0=P(منفعت طلبي ،)13/0-=r ،001/0=P ،)گذاری سترمایه

رابطه معنتاداری ( r ،001/0=P=37/0)سب  فرزند پروری مقتدرانه(، r ،001/0=P=-27/0افراطي)
 ی دارند.با نمره کلي جامعه پسند

و  تبتادل اجتمتاعيهای توسط ستب  جامعه پسندیبیني  در ادامه، جهت بررسي قدر  پیش
م به ذکر است که تزاز روش تحلیج رگرسیون ساده چندگانه استفاده شد.  فرزند پروریهای سب 

ل خطاها، هم خطي و توزیع نرمال قبج از تجزیه و تحلیج الرگرسیون شامج استقهای پیش فرض
بدستت آمتد و  1ل خطاها توسط آمتاره دوربتین واتستونالگرفت. استق ا  مورد بررسي قرارعالاط

 .و نشان از مستقج بودن خطاها بود 78/1مقدار آن 
 که باید مقدار مولفه پراکنش بررسي شد 2خطي توسلط آزمون همخطي مشترک همچنین هم

ک ارزش الرای متغیتر متباشد کته در پتژوهش حاضتر بت 1کمتر از  VIF و ارزش 1/0بیشتر از  3
بدست آمد. نرمال بودن توزیع نیز توستط آمتاره 92/0برابر با  VIF و ارزش125/1تولرانس برابر با 

تمتام  ،اسمیرنو  -کولموگرو  Zبا توجه به معنادار نبودن و  کولموگرو  اسمیرنو  سنجیده شد
رگرستیون در هتای فرض پتیش (. بنابراینP>05/0کنند)یت ميجار بودن تبعناز توزیع به هاریمتغ

ها، با استتفاده از تحلیتج رگرستیون در  پژوهش حاضر مورد تائید بودند. در ادامه نتایی تحلیج داده
 .ارائه شده است 3جدول
 
 

                                                           
1. Durbin Watson 

2. Co-linearity 
3. tolerance 
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 نتایج مربوط به ضرایب تاثیر رگرسیونی متغیرهای پیش بین برای متغیر جامعه پسندی. 3جدول

 R متغیر پیش بین
 

F Beta T P 

 075/0 97/0 10/0 38/19 22/0 42/0 پیگیری

 001/0 68/4 35/0 انصا 

 086/0 -94/0 -086/0 فردگرائي

 08/0 -95/0 -09/0 طلبي منفعت
 001/0 -96/2 -18/0 افراطيگذاری سرمایه

سب  فرزند پروری سهج 
 گیرانه

05/0- 79/0- 092/0 

ستتتب  فرزنتتتد پتتتروری 
 مقتدرانه

26/0 59/3 001/0 

ستتتب  فرزنتتتد پتتتروری 
 مستبدانه

075/-0 86/0- 07/0 

 
درصتد  22متغیرهای پیش بین قادر هستند تا حدود  است که خصبا توجه به جدول فوق مش

 ک را پیش بیني نمایند. نتایی ضریب رگرسیوني استاندارد شده نیز نشان متيالاز تغییرا  متغیر م
 در  پتیش بینتي را داراستت. همچنتین پیگیتری،بیشترین ق 35/0انصا  با بتای استاندارد دهند 

سب  فرزند پروری سهج گیرانه و مستتبدانه قایلیتت پتیش بینتي متغیتر  ،طلبي منفعت فردگرائي،
 مالک را نداشتند. 

 

 گیریبحث و نتیجه
 ستب  و اجتمتاعي تبتادلهای ستب  اساس بر پسندی جامعه بیني پیشپژوهش حاضر با هد  

 و اجتماعي تبادلهای انجام شد. نتایی پژوهش حاضر نشان داد سب  دانشجویان در پروری فرزند
را پتیش  پستندی جامعهدرصد از تغییرا   22قادر هستند تا حدود  پروری در کنار هم فرزند سب 

 (،1399(، ذکائي فترد و موستي زاده)1399مجیدی نیا)های . این یافته با یافته پژوهشبیني نمایند
 ( همخواني دارد. 1394سین نژاد و عبداله زاده)(، ح1398صیدی و همکاران)

 نتایی پژوهش حاضر نشان داد که مولفه انصا  قادر به پیش بیني جامعه پستندی متي باشتد.
تبادلي است: برقراری پیوند های فردی در سب های سب  تبادلي انصا  یکي از ابعاد کلي تفاو 

را  تبتاپذیری صیتي مانند توافقخوصیا  شبرابر. افرادی که دارای این سب  تعاملي هستند، خص
حاته شتناخته الو بامکننده عنوان فردی مهربان، همکاری به عبارتي آنان به. دهند هم نشان مي

)لیبمن و همکاران،  کنند تر درک مي پذیر، ا لب دیگران را در فاایي مثبت افراد توافق. شوند مي
منفي مانند خشم یا مقابله را در رویتارویي بتا   ادهند که آنان احساس . تحقیقا  نشان مي(2011

رابطه خود  تالش بسیاری دارند که  دارند، الو وقتي با دیگران تعارض و اخت دیگران کنترل کرده
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(، طبیعي است که این شرایط زمینه تزم بترای 2019را با دیگران حفظ کنند )ایلدمن و همکاران، 
 رفتار جامعه پسند را فراهم مي کند. 

افراطي نیز گذاری وه بر سب  تبادلي انصا ، سب  سرمایهالچنین نتایی نشان دادند که عهم
افراطي به معني آن است کته برقتراری گذاری بیني نماید. سرمایه را پیش جامعه پسندیتواند  مي

فردی بیش از    بینالرابطه و حفظ آن برای فرد بسیار ارزشمند بوده و فرد حاضر است تا در تعام
توجه به هنگامي که  (.2011، و همکاران لیبمن)هیجاني نماید  -عمليگذاری   مقابج سرمایهطر

بیش از حد با ارزش درک شود، رضایت و کیفیت ادراک شده، با ثبا  درک شده آن فترد  اطرافیان
بیش از حتد روانتي، نتوعي دلبستتگي بته آن گذاری گردد. بنابراین، با سرمایه تعری  مي رابطهیا 
. پدید آمده و فرد به هر شکلي در صدد حفظ و بقتای رابطته استت(یا موقعیت، رابطه فرد)وع موض
 ین حالت ممکن است با تغییراتي همچون کاهش عز  نفتس، کتاهش اعتمتاد بته نفتس، انکتارا

خشتم، س احساسا  خود، تغییرا  رفتاری در جهت خوشنود کردن دیگران و یا موجب بروز احستا
گویي و برآوردن  خد؛ زیرا در بیشتر موارد فرد یا موقعیت آن نقش، قادر به پاسناامیدی، و کینه گرد

فتوق را ایجتاد گذاری سترمایه از دست دادن رابطه و شکست در سانتاارا  نیست که این امر تر
در این شرایط چنین سب  تعاملي (. 1399)مجیدی نیا،  برد نموده و این چرخه معیوب را پیش مي

فرد از رابطه خود احساس رضایت  . در واقع، در این حالتتلفي شکج مي گیردخممي به علج الناس
تبتادل  ایتن ستب  و مي بینتدشناختي ، خود را در حالت تعارض و تنش ناشي از ناهماهنگيندارد

مي شود و اثتر منفتي بتر اجتماعي معیوب منجر به تخریب روابط بین فردی و نهایتاً کاهش خلق 
 (.2019رد )ایلدمن و همکاران، رفتار جامعه پسندی دا

جامعته توانتد  متيعالوه بر این نتایی پژوهش حاضر نشان داد سب  فرزنتدپروری مقتدرانته 
دم هستتند، قتان ثابتت نتدیوه تربیتي والدین مقتدر که در متورد فرز. شبیني نماید را پیش پسندی

کودکتان های هگفتتبته ها آنند؛ ده ارائه ميها آنالگوهایي از رفتارهای ابراز وجود و اعتماد را به 
استت پذیری ا طو انع طق، منگرمي اتوام بها آن اناباطيسپارند، همچنین روش  وش ميگخود 

والتدین  (.1399)ذکائي فرد و موستي زاده، رساند رفت در ابعاد مختل  یاری ميشکه به افزایش پی
عتاتي دارنتد کته بتا قمقتدر تووالدین  ،میمي هستندصخود با کودکان دلسوز و های شمقتدر در کن

ونه والدین از درجا  گوه بر این، این الع .فرزندان، معقول استش درحال روهای توجه به توانایي
کنند تا در هدایت فرزنتدان از  مي الشآنها ت. برخوردارند "پاسخگوبودن"و  "رم بودنگ"یي ازتبا

هایي که  فاده نمایند. آنها برای خواستهصمیمیت، احترام، کنترل  یرمستقیم، و انتاارا  معقول است
 دور از ذهن نیستتبنابراین،  .کنند یج و توضیحا  منطقي استفاده ميدتاز فرزندان خود دارند، از 

در زمان کتودکي داشتته یت فلوب و با کیطد مشرین تاثیر را در رشتیوه تربیتي والدین بیشکه این 
بزرگسالي و ایجاد شخصتیت جامعته پستند شتود  اجتماعي درهای باشد و منجر به تقویت مهار 
  (.1394)حسین نژاد و عبداله زاده، 
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 گیر برای کودکان خود محیطتي گترم، آزاد و پتذیرا بوجتود متي والدین سهجدر نقطه مقابج، 
دهنتد و  بر کارها و رفتارهای آنها ناار  و کنترلي ندارند، به آنها بیش از حد آزادی متي اما آورند،

والتدین (. 1394، میزایي و کتاظم نتژاد لیلتي، شیخي ،شفیع پور) گیرند را نادیده مي خطاهای آنها
فاقد گرمي و صمیمیت در روابط ختود بتا فرزنتدانش هستتند، انتاتار دارنتد کته فرزنتدان  مستبد
بته هتا را بدون بحث و بي چون و چرا برآورده کننتد. در ایتن خانوادهها و تقاضاهای آنها خواسته

ل و تو استتدها شود و فرصت کمي برای تفکر درباره موقعیت زه ابراز عقیده داده نميکودکان اجا
(. واضح استت کته ایتن دو شتیوه فرزنتد 1398)بلیاد، مجید آوا و احدی،  گیری وجود دارد تصمیم

ی تخودپنتداره ضتعی ، ستطو  بتاها پروری بر رشد کودک اثر منفي دارند و فرزندان این خانواده
شخصیتي مثبت همچتون جامعته پستندی را های ویژگيو سطح پایین  ني و جسمي  رواالمشک

  نشان مي دهند.
سب  فرزند پتروری  توان چنین اظهار داشت که در مجموع با توجه به نتایی این پژوهش مي

را تبیین و توجیه  جامعه پسندافراطي مي توانند گذاری تبادلي انصا  و سرمایههای سب  مقتدرانه،
ش مجدد برای الپسندی و ت سازی جامعه آینده روی مفهومهای شود پژوهش . پیشنهاد مينمایند

 پژوهش حاضر مانند اکثر پتژوهش. تمرکز یابند شناسایي عوامج زمینه ساز این ویژگي شخصیتي

نتوع مطالعته  ،ازجملته .هایي همتراه بتود گیرد با محدودیت هایي که در علوم رفتاری صور  مي
پرسشنامه ر تکیه بر ابزاو علي و معلولي بر اساس آن وجود ندارد  طمکان تبیین روابکه ا همبستگي
. های کیفي نایر مصاحبه جهت  نای بیشتر مطالعه بهره بردتوان در تحقیقا  آتي از روشکه مي

بود، اما رضایت همه افراد نمونه کسب شدو این اطمینتان بته ای اگرچه پژوهش حاضر  یرمداخله
پتژوهش تنهتا در اختیتار محقتق و در های بدون نام هستند و دادهها ه شد که پرسشنامهدادها آن

واهد شد. نتایی پژوهش حاضر بتا منتافع خجهت انجام پژوهش بوده و در اختیار دیگری قرار داده ن
 .هیو فرد حقیقي یا حقوقي در تعارض نیست و بدون حمایت مالي انجام شده است
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