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چکیده
مق مه :پژوهش حاضر با هد شناسایی عوامل مفثر بر رفتار جامعهپسطند بطه مطالعطۀ رابططۀ
شخصیت جامعهپسند با سالمت اجتماعی و منبع کنترل در بین دانشجویان پرداخت.
ر ش :روش پژوهش از نوع همبستگی است و جامعۀ آماری کلیۀ دانشطجویان دانشطگاه بطین-
المللی امام خمینی قزوین بود .گروه نمونه  100نفر به روش نمونطهگیطری خوشطهای انتخطاب
شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامههای شخصیت جامعهپسندِ پنر ،سالمت اجتمطاعیِ کیطز و
منبع کنترل بیرونی -درونیِ راتر بود .دادهها توسط روشهای رگرسیون گامبطهگطام معکطوس و
محاسبۀ ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد ،تمام ابعاد شخصیت جامعهپسند بطا مفلفطههطای سطالمت اجتمطاعی
همبستگی مثبت معنادار دارند؛ به غیر از خرده مقیاسهای مسطئولیت اجتمطاعی و نوعدوسطتی
خودگزارشی که با شکوفایی اجتماعی از ابعاد سالمت اجتماعی همبستگی منفی معنادار دارنطد
و خرده مقیاس نگاه از منمر دیگران که رابطۀ معنطادار بطا هطی کطدام از مفلفطههطای سطالمت
اجتماعی ندارد .همچنین تمام ابعاد شخصیت جامعهپسند با منبع کنترل رابطه مثبت معنطادار
دارند به غیر از خرده مقیاسهای ارتباط همدالنه و نگاه از منمر دیگران کطه بطا منبطع کنتطرل
هی رابطه معناداری ندارند .تحلیل رگرسیون نشان داد ،منبع کنترل و همچنین مفلفههایی از
سالمت اجتماعی پیشبینی کنندههای مناسبی برای برخی از ابعاد جامعهپسندی هستند.
نتیاهگیری :بر اساس یافتهها میتوان نتیجهگیری کرد که ارتقان سالمت اجتمطاعی و تقویطت
منبع کنترل درونی در افراد میتواند موجب افزایش رفتار جامعهپسند شود.
کلما کلی ی :شخصیت جامعهپسند ،سالمت اجتماعی ،منبع کنترل
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Prediction of Dimensions of Prosocial Personality Based on
Social health and Locus of Control in Students of University
Lily Siahjani1
Majid Saffarinia2*
Original Article

Abstract
Introduction: Present study with the aim of identifying affective
factors on prosocial behavior is to vestigate about relationship
between prosocial personality with social health and locus of
control in students of university.
Method: Method of this study is kind of correlation study.
Statistical population is all students of Imam Khomeini
International University of Qazvin. The sample included 100
people was selected through cluster sampling. Data were collected
by Penner's Prosocial Personality Questionnaire, Keyes' Social
Well-being Questionnaire and Rotter's Locus of Control Scale. The
data were analyzed through backward stepwise regression
Pearson's correlation coefficient.
Results: The results show there is a positive significant correlation
between all of prosocial personality subscales and dimensions of
social health unless Social Responsibility and Self-reported
altruism which have a negative significant correlation with Social
Contribution, and Perspective Taking which doesn’t have any
significant correlation with any dimensions of social health. Also,
all of prosocial personality subscales have positive significant
correlation with locus of control unless Empathic Concern and
Perspective Taking. results of regression showed that locus of
control and some dimensions of social health are suitable predictor
variables for some subscles of prosocial personality.
Conclusion: Based on findings it can be concluded that improving
social health and also reinforcing internal locus of control can
increase prosocial behaviors.
Keywords: Prosocial Personality, Social health, Locus of Control
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مقدمه
شامج گروه بزرگي از رفتارهای اختیاری افراد است که به قصد منفعت دیگتران
رفتار
انجام ميشود .این کم کردن ممکن است به اشکال گوناگوني مانند کم کردن ،تقستیمکتردن
سهم خود ،2به آسایش رساندن ،3اطالعرساني و همکاری باشتد (بارتتال ،راجترز ،ستاریا ،دستتي و
ماسن.)2014 ،4
بیرهو  5رفتار جامعهپسند را شامج فعالیتهایي ميداند کته بتدون انتاتار پتاداش متادی یتا
اجتماعي ،مساعد دیگران را برميانگیزد و پاداش آن عموماً همان احساس خوشایند فرد کمت -
کننده است (زاسکوندا .)2010 ،6آبا  ،روگیری و بوکا )2013( 7نشان دادند بعاي از موقعیتها به-
طور اتوماتی در بروز رفتارهای جامعهپسند تثثیر ميگذارند .که این رفتار شکجهای دیگری نیز به
خود ميگیرد ،از جمله دادن پول به ی انجمن خیریه و اهدای اعاای بدن برای پیوند (صتفاری-
نیا1394 ،؛ به نقج از بارتال و همکاران .)2011 ،فرد جامعهپسند تمایج دارد که بته دیگتران ستود
برساند و این صفت ارتباط مثبت و معناداری با صفا توافق ،صتداقت و تواضتع و فروتنتي دارد و
معموتً با صفا خودشیفتگي ،ماکیاولي و روانپریشي رابطه منفي دارد (ورتا و برادکو.)2019 ،8
نتتتایی پژوهشتتي روی نوجوانتتان نشتتان داد کتته هویتتت اخالقتتي ،قاتتاو اخالقتتي و باورهتتای
خودکارآمدی با رفتارهای جامعهپستند رابطته معنتادار دارد (پاتریت  ،بتادین ،گیتبس و باستینگر،9
.)2020
بهطور خاص پنر )1995( 10شخصیت جامعهپسند را در هفت مؤلفه تعری کرد .این مؤلفتههتا
شامج موارد زیر هستند:
14
13
12
11
مسئولیت اجتماعي  ،ارتباط همدتنه  ،نگاه از منار دیگران  ،پریشاني فتردی  ،استتدتل
اخالقي دوجانبه 15و استدتل اخالقي جهتگیتری شتده-دیگتران 16و نوعدوستتي خودگزارشتي17
(صفارینیا و باجالن.)1390 ،
جامعهپسند،1

1. Prosocial behavior
2. Sharing
3. Comforting
4. Bartal, Rodgers, Sarria, Decety & Mason
5. Bierhoff
6. Zaskonda
7. Abbate, Ruggieria & Bocaa
8. Wertag & Bratko
9. Patrick, Bodin, Gibbs & Basinger
10. Penner
11. Social Responsibility
12. Empathic Concern
13. Perspective Taking
14. Personal Distress
15. Other-Oriented Moral Reasoning
16. Mutual Concerns moral reasoning
17. Self-reported altruism

145

پیشبینی ابعاد شخصیت جامعهپسند بر اساس سالمت اجتماعی و منبع کنترل در دانشجویان

ادراک دیدگاه دیگران ،خود را جای دیگران گذاشتن ،احترام به تفاو ها ،تمتایال همکتاری-
جویانه و صداقت ميتوانند بهطور معنيداری شخصیت جامعهپستند را پتیشبینتي کننتد (صتیدی،
احمدیان و صفارینیا.)1398 ،
1
نتایی پژوهش سیمسون ،ویلر و هارل ( )2017نشان داد که تقویتت اصتول اخالقتي موجتب
افزایش همکاری و رفتار جامعهپسندی در بین اعاای جامعه ميشتود .استنی  ،جرامینتوس ،را ،
باس ،دجانگ و ویچرز )2017( 2نشان دادند رفتار جامعهپسند و زندگي روزانه هر دو روی هم تثثیر
مثبت دارند و بامستیگر )2017( 3نشان داد ،افرادی که نگاه به آینده دارند نسبت به افتراد گذشتته
نگر ،بیشتر نیت به انجام و رفتار جامعهپسند دارند که منجر به تثثیر مثبت در زندگي ميشود.
زوفیانو ،ایزنبر  ،آلساندری ،لوئنگوکانارسي ،پاستورلي 4و همکتاران ( )2016در یت مطالعتة
طولي بر روی جوانان ایتالیایي نشان دادند که کیفیت روابط دوستانه در رابطة بین جامعهپستندی و
اعتماد به نفس ،نقش واسطهای دارد .گوئینُته ،کوتزا ،ستندهو و ستیوا )2014( 5نشتان دادنتد بتین
موقعیت اجتماعي و رفتار جامعهپسند رابطه وجود دارد .آکنین ،بارینگتن-لیت ،برنز و دان و ِهلیوِل6
و همکاران ( )2013در  134کشور از نقاط مختل دنیا مطالعهای انجام دادند که نشتان داد ،خترا
کردن از دارایي در راه مسائج جامعهپسند موجب کسب فواید عاطفي و در نهایت احساس شادی در
تمام کشورها ،چه ثروتمند و چه فقیر ميشود .مطالعهای روی زنان نشان داد که رفتارهای مطلوب
اجتماعي ،مثج نوعدوستي با رفتار جامعهپسند رابطه معنادار مثبت دارد (آقایوسفي ،مصتطفائي ،زارع
و ایمانيفر .)1394 ،نتیجه پژوهش خطیبي و یوسفي ( )1399نیز حتاکي از آن استت کته استتفاده
بیشتر از راهبردهای انطبتاقي در تنایمشتناختي هیجتان موجتب افتزایش رفتتار جامعتهپستند در
دانشجویان ميشود.
تعری واحد برای سالمت اجتماعي وجود ندارد .شاید بُعد اجتمتاعي ستالمت پیچیتدهتترین و
بحث انگیزترین بعد آن باشد (سمیعي ،رفیعتي ،امینتي رارانتي و اکبریتان .)1389 ،درستال 1948
سازمان بهداشت جهاني ،بهزیستي اجتماعي را یکي از چند متغیر کلي سالمت فترد تعریت کترده
است .بر این اساس کیز )1998( 7معتقد است بهزیستي اجتمتاعي بته شترایط و عملکترد فترد در
جامعه اشاره دارد .از نار کیز سالمت اجتماعي به صتور درک فترد از ستهم داشتتن در جامعته،
پذیرش توسط دیگران ،قابج پیشبیني بودن جامعته و رویتدادهای اجتمتاعي ،حتس مشتارکت در
جامعه و پتانسیج و رشد جامعه عملیاتي ميشود .در مدل چندوجهي کیز بهزیستي اجتماعي شتامج

1. Simpson, Willer & Harrell
2. Snippe, Jeronimus, Rot, Bot, de Jonge & Wichers
3. Baumsteiger
4. Zuffianò, Eisenberg, Luengo Kanacri, Pastorelli & et al
5. Guinote, Cotiza, Sandhu & Siwa
6. Aknin, Barrington-Leigh, Burns, Dunn and Helliwell & et al
7. Keyes
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پنی جنبه یا بُعد است که شامج انستجام اجتمتاعي ،1همبستتگي اجتمتاعي ،2پتذیرش اجتمتاعي،3
مشارکت اجتماعي 4و شکوفایي اجتماعي 5با اندازههتایي بتا ستالمت روان مترتبط هستتند (کیتز،
 .)2002افراد دارای انسجام اجتماعي ،احساس ميکننتد کته بخشتي از جامعته بتوده و بته دنبتال
موقعیتهای اجتماعي هستند که تا احساس تعلق و دلبستتگي بته جامعته را در آنهتا ایجتاد کنتد.
مشارکت اجتماعي به باور فرد نسبت به این مسئله اشاره دارد که او متيتتواد فعالیتهتا یتا اهتدا
معیني را دنبال کند که برای جامعه ارزشمند هستند .از طرفي شکوفایي اجتماعي ،ارزیتابي فترد از
پتانسیج و روند سیر جامعه است و بر امکان ایجاد تغییرا مثبت در جامعه برای زندگي بهتر تثکید
دارد .پیوستگي اجتماعي شامج توانایي فرد برای فهم جهان پیچیتده ،درک و پتیشبینتي وقتایعي
است که در جهان پیرامون اتفاق ميافتد؛ و در نهایت پذیرش اجتماعي ،به معنای داشتن دید مثبت
به ماهیت انسان و احساس راحت بودن با دیگران است (کیز2003 ،؛ 2004؛ .)2005
سالمت اجتماعي از دو دیدگاه لذتجویانه و کارکردگرایانه نیز متورد توجته قترار گرفتته استت.
دیدگاه لذتجویانه ،سالمت اجتمتاعي را بتا رضتایت از زنتدگي و دیتدگاه کارکردگرایانته ،ستالمت
اجتماعي را با توجه به اهمیت فردی ،هستي معنادار و میزان پتانسیج افراد برای ایفای وظای خود
تعری ميکند (صفارینیا1393 ،؛ به نقج از کیز و شاپیرو.)2004 ،6
طبق رتبهبندی موسسة لگاتوم 7ایران دربین  167کشور در شاخص رفاه جهتاني ستال 2020
این مؤسسه در رتبه  120قرار گرفت (لگاتوم.)2020 ،
پژوهشگران ایراني در سال  1395به بررسي و مقایسة وضعیت سالمت اجتماعي در استانهای
مختل ایران پرداختند .شاخصهای مورد بررسي شامج :شیوع مصر مواد ،کار کودکتان ،نستبت
ازدواا به طالق ،جمعیت تحصیج کرده بیکار به کج جمعیت تحصیج کترده فعتال ،تنبیته جستمي
شدید کودکان ،مواظبت ناکتافي کودکتان ،شتیوع مصتر قلیتان شتهری ،شتیوع مصتر قلیتان
روستایي ،رضایت از زندگي زنان ،باسوادی زنان ،بودند .نتایی نشان داد در ابعاد ستالمت اجتمتاعي
استان یزد در رتبة اول و استان سیستان و بلوچستان در رتبة آخر قرار دارند (زمانختاني ،عبتاچي-
زاده ،امیدنیا ،ابدی و حیدرنیا .)1395 ،نتایی پژوهش نیازی و سخایي ( )1399بتر روی شتهروندان
شهر تهران نیز نشان داد که متغیرهای سرمایه اجتماعي ،سترمایه فرهنگتي ،حمایتت اجتمتاعي و
دینداری رابطه مستقیم و معناداری با سالمت اجتماعي دارند و متغیر احستاس بيهنجتاری رابطته
معکوس و معناداری با سالمت اجتماعي دارد.

1. Social Integration
2. Social Coherence
3. Social Acceptance
4. Social Contribution
5. Social Actualization
6. Shapiro
7. Legatum Institute Foundation
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صالحي ،مرزبان ،سروش ،و شتری و همکتاران ( )2017نشتان دادنتد ستالمت اجتمتاعي در
دانشجویان متثهج باتتر بود .صبوریخسروشاهي و مشتایخي ( )2017نشتان دادنتد کته حمایتت
اجتماعي بر سالمت اجتماعي تثثیرگذار است قرهدا ي ،مردیپیرسلطان ،قادرسنوی و درخشتاننیتا
( )2016در مطالعة خود نشان دادند که بین سالمت اجتماعي و رضایت زناشتویي ارتبتاط مثبتت و
معنيدار وجود دارد .نتیجه مطالعة علویحکمت ( )1393نشان داد ،بین سترمایه اجتمتاعي (میتزان
جمعیت و اندازه شبکه) ،سرمایه فرهنگي (باورهای دیني) و سترمایه اقتصتادی (میتزان درآمتد) بتا
سالمت اجتماعي همبستگي معنتاداری وجتود دارد .یحیتيزاده و عربگتری ( )1394نشتان دادنتد،
آموزش مهارتهای اجتماعي موجب ارتقا سالمت اجتماعي در دانشآموزان ميشود.
راتر )1975( 1در ناریة یادگیری اجتماعي خود بر این عقیتده استت کته افترادی کته ختود را
مسئول موفقیت و شکست خود ميدانند از منبع کنترل دروني برخوردارند و افترادی کته دیگتران،
محیط و یا شانس را مسئول موفقیت یا شکست خود ميدانند ،منبع کنتترل بیرونتي دارنتد .منبتع
کنترل مفهومي است که از ناریة اِسناد نشث گرفته است .ناریه اِسناد ی رویکردشناختي استت
که روند ادراک علیت را بررسي ميکند .از این رو مفاهیم آن بیشتر در زمینته ادراک فترد و رفتتار
متقابج اجتماعي است که در چهارچوب روانشناسي اجتماعي کاربرد فتراوان دارد .فترض اساستي
صاحب ناران اِسناد بر این است که انسان ميخواهد درباره ستاختار علّتي محتیط ختویش هرچته
بیشتر شناخت پیدا کند و بداند چرا واقعهای اتفاق ميافتد و این رویداد به چه انگیزهای قابج اِستناد
است (آلپور .)1967 ،2
یکي از پیامدهای مهم اسناد علّي در ارتباط با مرکز کنترل دروني و بیروني مفهوم خودپنتداره
است .پیامدهای مثبت رفتار که به علتهای دروني اسناد داده ميشود ،در شخص احستاس ترور و
اعتماد به خود ميکند ،درحاليکه موفقیتي که به علج بیروني چون بخت و اقبال یا کم دیگران
و یره نسبت داده شود ،منجر به احساس رور و خودپنداره مثبت نميشود .بنا بر این تصور متي-
شود که منبع کنترل دروني با سطو باتتر پیشرفت مرتبط متيشتود (متالتبي ،دی ،مکااستکیج،3
.)2007
افرادی که از نار موضع کنترل دروني بتات متيباشتند احتمتال کمتتری دارد کته مشتکال
هیجاني داشته باشند و یا به الکج اعتیاد پیدا کنند .آنها اضطراب ،نشانههای مرضي روانپزشتکي و
افسردگي کمتری را تجربه ميکنند و در کنار آمدن با ناراحتيهای رواني ،توانایيهای بهتری دارند
(بنوش ،کریستنسن و م کلوی .)1996 ،4دنیس و چن )2007( 5اظهار داشتند اسنادهای سازگارتر
و منبع کنترل دروني ممکن است حس کنترل افراد بر محیط ،عز نفس و احساس خوداندیشي را
1. Rotter
2. Allport
3. Maltby, Day & Macaskill
4. Benotsch, Christensen, McKelvey
5. Dennis & Chen
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افزایش دهد و از احساس گناه بکاهد .منبع کنترل و عز نفس به طور مشترک ،میزان ناامیتدی و
سرخوردگي در افراد را پیشبیني ميکنند (آرگانداده و ایتوآ.)2010 ،1
ژانگ و جانگ )2017( 2نشان دادند که بین منبع کنترل دروني و سالمت خود-ارزیابي رابطتة
معنيدار وجود دارد .رمااني و گلتاش ( )2017در پژوهش خود نشان دادند که شادماني همبستگي
مثبت با خودکنترلي دارد و خودکنترلي نیز همبستگي مثبت با منبع کنترل دارد .وانگ و آنیتستکو3
( )2016نشان دادند افراد با منبع کنترل دروني کمتر دچار افسردگي متيشتوند .بتولمش)2016( 4
نشان داد که بین منبع کنترل و سالم بودن در صاحبان شرکتها رابطه وجود دارد .نتتایی پتژوهش
ساگونه و دیکارولي )2014( 5حاکي از آن است که دانشتجویاني کته شخصتاً مشتکال زنتدگي
روزمرة خود را حتج متيکردنتد (دارای منبتع کنتترل درونتي) بیشتتر دارای موفقیتت تحصتیلي و
خودکارآمدی هستند .سلیماننژاد و شهرآرای ( )1380در مطالعهای نشان دادند که ختودتنایمي در
دانشآموزان با منبع کنترل دروني رابطة مثبت و با منبع کنترل بیرونتي رابطتة منفتي دارد .نتتایی
پژوهشي در نیوزلند نشان داد نوجوانان با کنترل بیروني بیشتر از افراد با کنترل دروني دارای رفتتار
توهینآمیز هستند و جهت بازسازی منبع کنترل روی این نوجوانتان بته روش مداخلتهای آمتوزش
شیوه زندگي خوب و افزایش خودکنترلي ،افراد با کنترل دروني بهتر به درمان پاستخ دادنتد (تیلتر،
هفرنان و فرچون .)2020 ،6نتایی پژوهش قترهتپته ،طتالعپستند ،منشتئي ،ابتوالفتحي و همکتاران
( )1394نشان دادند که افراد با منبع کنترل دروني از سازگاری فردی باتتری نستبت بته افتراد بتا
منبع کنترل بیروني برخوردار بودند .نقیبي ،حسیني ،یزداني ،شفیعي و خراساني ( )1392نشان دادند
که دانشجویان با کنترل بیروني ،شکایا جسماني بیشتر ،مشکج اضطراب و اختالل خواب بیشتتر
و کارکرد اجتماعيتر داشته و بیشتر مبتال به افسردگي ميشود
در ی پژوهش آنالین که از  1723نفراز کشور آمریکا و پنی کشور اروپتایي در دوران همته-
گیری ویروس کرونا به عمج آمد ،نتایی حاکي از آن بود که افراد با ستالمت روانتي کمتتر بیشتتر
مبتال و یا در خطر ابتال به  COVID-19هستند و تقویت منبع کنترل ميتواند به ارتقتا ستالمت
رواني و در نتیجه کتاهش ابتتال بته ایتن بیمتاری کمت کنتد (ستیگوروینزدوتیر ،توریستدوتیر و
گیلفاسون.)2020 ،7
با توجه به نتایی پژوهشهای پیشین رابطه بین متغیرهای پژوهش را ميتتوان بررستي کترد.
نتایی حاکي از آن است که رفتار جامعهپسند بتا ستالمت روانتي و اجتمتاعي رابطته مستتقیم دارد.
کاشانکي ،قرباني و حاتمي ( )1395نشان دادند ،جامعهپستندی بتا فرآینتد ختودنامبخشتي رابطتة
1. Arogundade & Itua
2. Zhang & Jang
3. Wong & Anitescu
4. Bulmash
5. Sagone & De Caroli
6. Tyler, Heffernan & Fortune
7. Sigurvinsdottir, Thorisdottir & Gylfason
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مستقیم داشته و از طریق فرآیند خودنامدهي سالمت را پیشبیني ميکند .صفارینیتا ،تتدریس-
تبریزی ،محتشمي و حسنزاده ( )1393نشان دادند ،شخصتیت جامعتهپستند و مؤلفتههتای آن بتا
بهزیستي اجتماعي رابطة مثبت معنادار و خودشیفتگي و مؤلفههای آن با بهزیستي اجتماعي رابطتة
منفي معنادار دارد.
از طر دیگر نتایی نشان ميدهند ،سالمت رواني و اجتماعي در افراد با منبع کنتترل درونتي
رابطه مستقیم دارد .تحقیقا حاکي از آن است که افراد دارای مکتان کنتترل درونتي از بهداشتت
رواني بهتری برخوردارند (اسماعیجزاده .)1387 ،در نقطه مقابج ،اسنادهای بیروني با تکانشيبتودن
و نمره بات در روانپریشي و روانرنجورخویي همراه است (فاکس ،دی-کونینگ و لیچت.)2002 ،1
افراد برخوردار از عز نفس بات و منبع کنترل درونتي ،از وضتعیت ستالمتي بهتتری برخوردارنتد
(سویني )2002 ،2و این افراد کمتر سراغ خودکشي ميروند (مارتین ،ریچاردستون ،بترگن ،روجتر و
آلیسون .)2005 ،3سالمت روان افرادی که منبع کنتترل درونتي دارنتد از کستانیکه منبتع کنتترل
بیروني دارند بیشتر است (حاتمي ،محمدی ،ابراهیمي و حاتمي1389 ،؛ بته نقتج از ستونگروس 4و
همکاران )2005 ،افراد با کنترل دروني دارای سازگاری بهتری هستند و نسبت به افراد دارای منبع
کنترل بیروني کمتر دچار نگراني ميشوند (اعتمادی و ماستری فراهاني.)1390 ،
نتایی تحقیق عجم ( )1395نیز نشان داد بین خودکارآمدی تحصیلي (که از جنبتههتای منبتع
دروني است) و مؤلفههای مختل سالمت اجتماعي در بین دانشجویان رابطة مثبت معنيدار وجود
دارد .با توجه به یافتههای پژوهشهای قبلي پژوهش حاضر در صدد بررسي دقیقتر رابطة بین ت
ت مؤلفههای شخصیت جامعهپسند با منبع کنترل و با هر ی از مؤلفههتای ستالمت اجتمتاعي
ميباشد.
روش
پژوهش حاضر مطالعهای از نوع همبستگي است .جامعه آماری این تحقیق کج دانشجویان در حال
تحصیج در دانشگاه بینالمللي امام خمیني (ره) قزوین در سال تحصیلي  95-96متيباشتد .گتروه
نمومه شامج  100دانشجو بود که به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .دانشکدههای علوم
انساني ،فني و مهندسي و معماری و شهرسازی به طتور تصتادفي بته عنتوان خوشتههتا انتختاب
گردیدند و سپس از هر دانشکده دو رشته تحصیلي و از هتر رشتته تحصتیلي دو کتالس بته طتور
تصادفي انتخاب گردید و پرسشنامههای مربوط به پژوهش در بین دانشجویان هتر کتالس توزیتع
گردید .اطالعا دموگرافی شرکتکنندگان شامج ،ستن ،جتنس و مقطتع تحصتیلي جمتعآوری
1. Fox, De Koning & Leicht
2. Swinney
3. Martin, Richardson, Bergen, Roeger & Allison
4. Cuengros
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گردید و به سؤات پرسشنامههای شخصیت جامعهپسند ،منبع کنترل بیروني -درونتي و ستالمت
اجتماعي توسط شرکتکنندگان در آزمون پاسخ داده شد .مالکهای ورود به پژوهش ،تحصیج در
مقطع کارشناسي و همچنین تمایج شخصي به شترکت در پتژوهش بتوده استت .محفتوظ بتودن
مشخصا شخصي افراد و پاسخ شرکتکنندگان به سؤات موجود در پرسشنامههتا از مالحاتا
اخالقي در این پژوهش بوده است.
کلیّه اطّالعا در دو بخش توصیفي و استنباطي مورد تجزیه و تحلیج قرارگرفت .در تجزیه و
تحلیج توصیفي از شاخصهای آماری شامج :شاخصهای گرایش مرکزی و انحرافي نایر میتانگین،
واریانس و انحرا استاندارد استفاده شد و در تجزیه و تحلیج استنباطي از تحلیج رگرسیون گام به
گام معکوس 1و ضریب همبستگي پیرسون 2استفاده گردید
ابزارهای پژوهش
الف) پرسشنامة شخصیت جامعهپسند :پرسشتنامة شخصتیت جامعتهپستند توستط پنتر
( )1995تهیه شده و دارای  30گویه و  7خردهمقیاس مسئولیت اجتماعي ،ارتباط همدتنه ،نگتاه از
منار دیگران ،پریشاني فردی ،استدتل اخالقي دوجانبه و استدتل اخالقتي جهتتگیتری شتده-
دیگران و نوعدوستي خودگزارشي است ،که در واقع دو عامج کم رساني 3و همحسي جهتگیری
شده-دیگران 4را ميسنجد (صفارینیا و باجالن .)1390 ،هر دو زیر مقیاس همگرایي دروني بیشتر
از  0/80و روایي بازآزمایي برای همحسي جهتگیری شده-دیگتران  0/77و بترای کمت رستاني
 0/85است (پنر و فینکلستین .)1998 ،5پنر ،آلفای کرونبا خردهمقیاسها را به صتور زیتر اعتالم
کرد :مسئولیت اجتماعي  ،0/65ارتباط همدتنه  ،0/67نگاه از منار دیگران  ،0/66پریشاني فتردی
 ،0/77استدتل اخالقي دوجانبه  ،0/66استتدتلهای اخالقتي جهتتگیتری شتده دیگتران ،0/77
نوعدوستي خودگزارشدهي ( 0/73پنر .)2002 ،ضریب آلفا برای نسخة ایراني به قرار زیر گتزارش
شده است :مسئولیت اجتماعي  ،0/36ارتباط همدتنه  ،0/62نگاه از منار دیگران  ،0/51پریشتاني
فردی  ،0/17استدتل اخالقي دوجانبه  ،0/54استدتلهای اخالقي جهتگیری شده دیگران ،0/74
نوعدوستي خودگزارشدهي ( 0/71صفارینیا و باجالن.)1390 ،
هنجاریابي پرسشنامه فوق در جمعیت ایراني توسط صفارینیا و باجالن در سال  1390انجتام
شد .نتایی تحقیقا آنها نشان داد ،ضریب آلفای کرونبا برای ایتن پرسشتنامة  30گویتهای برابتر
 ،0/79ضرایب بازآزمایي کج برابر  ،0/98ضرایب خردهمقیاسهای آن بین  0/42تتا  1/00و روایتي
همزمان آن با پرسشنامة شخصیت پنی عاملي را  0/46ميباشد کته نشتاندهنتدة ایتن استت کته
1. Backward Stepwise regression
2. Pearson Correlation
3. Helpfulness
4. Other-oriented empathy
5. Finkelstein
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پرسشنامة مجموعة شخصیت جامعهپسند در جمعیت ایراني دارای روایي و پایایي قابج قبولي است.
نمرهگذاری این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنی درجتهای لیکتر استت و دامنته نمترا بتین30
تا150مي باشد .همچنین برخي ازگویهها بصور معکوس نمترهگتذاری متيشتوند (صتفارینیتا و
باجالن.)1390 ،
ب) پرسشنامة سالمت اجتماعی :کیز و شاپیرو ( )2004با توجه بته مفهتوم پردازیهتای
ناری از سالمت اجتماعي ،ی مدل پنی بُعدی قابج سنجش ارائه دادند که در سطو فردی قابج
استفاده است .کیز ( )1998در بررسي پایایي مدل  5بُعدی بهکار رفتته در پرسشتنامة ختود میتزان
ضرایب آلفای کرونبا در مطالعة اول برای ابعاد انسجام اجتماعي ،شکوفایي اجتماعي ،همبستتگي
اجتماعي ،مشارکت اجتماعي و پذیرش اجتماعي به ترتیب بتا  0/75 ،0/81 ،0/69 ،0/57و  0/77و
در مطالعة دوم به ترتیب  ،0/66 ،0/73 ،0/64 ،0/64و  0/41بهدست آورد.
هنجاریابي پرسشنامه سالمت اجتماعي در ایران در سال  1393براساس طی لیکر و متدل
کیز و شاپیرو و با رعایت ابعاد فرهنگي و اجتماعي توسط صفارینیا انجام شده است .جامعه آماری
این پژوهش عبار است از کلیه شهروندان شهر تهران به تعداد  358زن و  196مرد بوده با روش
نمونهگیری تصادفي خوشهای انتخاب شدند .پس از تجزیه و تحلیتج عتاملي تثئیتدی و اکتشتافي،
ابزار دارای  5عامج شکوفایي اجتماعي ،انسجام اجتماعي ،مشارکت اجتماعي ،همبستگي اجتمتاعي
و پذیرش اجتماعي در  28سؤال ميباشد که با مفاهیم ناتری ستالمت اجتمتاعي کیتز و شتاپیرو
( )2004همخواني دارد .در این پژوهش برای بررسي روایي همزمان از همبستگي آزمون ستالمت
روان  28سؤالي که توسط گلدبر و هیلر )1979( 1استفاده شد .همچنین اعتبار دادههای پژوهش
با استفاده از آلفای کرونبا برابر  0/83بوده است .همبستگي سالمت اجتماعي با ستالمت روان در
گروه نمونه با حجم  120نفر با ضریب  0/247بیانگر همبستگي و روایي بین دو پرسشنامه استت.
در مجموع  40/993در صد واریانس تراکمي کج آزمون توسط ایتن  5عامتج تبیتین شتد .پتس از
گذشت دو هفته ،پرسشنامه مجدداً بر روی همان  40نفر اجرا شد .میزان همبستگي میان نتایی دو
بار اجرای پرسشنامه برابر با  0/851بود که نشاندهندة پایایي رضایتبخش آن است .نمرهگذاری این
پرسشنامه بهصور مستقیم و در بعاي گویهها معکوس ميباشد .افراد با نمرا خام کمتتر از 67
دارای سالمت اجتماعي ضعی  ،نمرا ختام بتین  68تتا  90دارای ستالمت اجتمتاعي متوستط و
نمرا خام باتی  91دارای سالمت اجتماعي قوی هستند (صفارینیا.)1393 ،
ج) مقیاس کنترل درونی-بیرونی :این آزمون توسط راتر در سال  ،1966بترای ارزیتابي
انتاارا تعمیم یافته فرد ،در زمینه کنترل دروني یا بیروني تقویت ،تهیه گردیده است ،در ستاختن
این وسیله اندازه گیری ،از ناریه یادگیری اجتماعي ،به عنوان چهارچوب ناری استفاده شده است.

1. Goldberg & Hillier
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مقیاس منبع کنترل دروني -بیروني (IE) 1شامج  29ماده است که هر ماده دارای ی جفت متاده
یا سؤال (ال و ب) مي باشد که در یکتي مقیتاس کنتترل درونتي ،و در دیگتری مقیتاس کنتترل
بیروني ،قراردارد 6 ،ماده از  29ماده به صور خنثي مي باشد ،که برای پوشیده نگهداشتن مناتور
پرسشنامه ،ازآزمودني بهکار بترده شتده استت (وِینتر .)1984 ،2در مطالعتا راتتر میتزان ضتریب
بازآزمایي را بین  0/40تا  0/83گزارش کرده است (بفروئي ،صالحپور و امامجمعه .)1393 ،صبوری
مقدم در سال 1372ضریب پایایي مقیاس راتر را با استفاده از روش تنصی حدود  0/81بتهدستت
آورده است .موفق در سال 1375با هنجاریابي مقیتاس منبتع کنتترل راتتر بتر روی دانشآمتوزان
دبیرستانهای شهر مشهد ،روایي این مقیاس را با استفاده از روایي مالک هم زمان با منبع کنترل
نویکي استریکلندر به عنوان مالک 0/39 ،به دست آوردند( .یاریاری ،مرادی و یحیتيزاده.)1386 ،
نجاریان در سال 1381برای آزمون پایایي ایتن مقیتاس آن را بتر روی  520نفتر از دانشآمتوزان
دبیرستان های اهواز اجرا کرد .پایایي این آزمون از طریق بازآزمایي  0/85و از طریق ضریب آلفای
کرونبا  0/78به دست آمد (سلماسي.)1384 ،
نمرهگذاری این آزمون با شمارش جوابهای کنترل دروني از  23ماده مي باشد ،که نمتره  9یتا
باتتر نشانه منبع کنترل بیروني ،و نمره کمتر از  9نشانه منبع کنترل دروني است (وِینر)1984 ،
یافتهها
یافتههای توصیفي پژوهش نشان ميدهد که از  100شرکتکننده در آزمون  36نفر مترد ( )%36و
 64نفر زن ( )%64بودند 78 .نفر دانشجوی مقطتع کارشناستي ( 17 ،)%78نفتر دانشتجوی مقطتع
کارشناسي ارشد ( )%17و  5نفر دانشجوی مقطع دکتری ( )%5بودند 65 .نفر در دامنته ستني -22
18سال ( 19 ،)%65نفر در دامنه ستني  23-30ستال ( 13 ،)%19نفتر در رده ستني  31-40ستال
( )%13و  3نفر در ردة سني باتی  40سال ( )%3قرار داشتند.
جهت بررسي پیشفرض تحلیج رگرسیون نرمال بودن توزیتع دادههتا بررستي گردیتد .مقتدار
احتمال معناداری در آزمون کلموگرو -اسمیرنو برابر 0/20در آزمون شاپیرو-ویل برابر 0/254
است .در هر دو آزمون مقدار سطح معناداری بزرگتر از  0/05است که نشان مي دهد توزیع دادههتا
از توزیع نرمال پیروی مي کند .همچنین از نمودار پراکندگي متغیرها جهت بررسي خط رگرستیون
استفاده شد که حاکي از خطي بودن رابطه بین متغیرها است.
در جدول ( )1شاخصهای توصیفي خردهمقیاسهای متغیرهای شخصیت جامعهپسند ،سالمت
اجتماعي و منبع کنترل قابج مشاهده است.

1. Internal-External
2. Weiner
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جدول .1شاخصهای توصیفی متغیرهای شخصیت جامعهپسند ،سالمت اجتماعی و منبع کنترل
انحااااااااراف

متغیر

خرده مقیاس

میانگین

شخصایت جامعااه-

مسئولیت اجتماعي

19/16

3/75

پسند

ارتباط همدتنه

14/08

2/36

نگاه از منار دیگران

14/10

3/02

پریشاني فردی

10/86

2/12

استدتل اخالقي دوجانبه

11/32

2/03

استدتل جهتگیری شده-دیگران

11/61

2/00

نوعدوستي خودگزارشي

12/09

3/17

12/95

2/26

انسجام اجتماعي

29/52

4/13

مشارکت اجتماعي

15/52

2/18

پذیرش اجتماعي

9/70

1/89

شکوفایي اجتماعي

20/98

3/86

همبستگي اجتماعي

14/94

2/14

استاندارد

منب کنترل
سالمت اجتماعی

همان طور که در جدول ( )1مشاهده مي شود ،از میتان مؤلفتههتای شخصتیت جامعتهپستند،
خردهمقیاسهای مسئولیت اجتماعي دارای بیشتترین میتانگین و پریشتاني فتردی دارای کمتترین
میانگین هستند .همچنین خردهمقیاسهای مسئولیت اجتماعي و پریشاني فردی بته ترتیتب دارای
بیشترین و کمترین انحرا معیار هستند .از میان مؤلفههای سالمت اجتماعي ،خردهمقیتاسهتای
انسجام اجتماعي و استدتل جهتگیری شده-دیگران به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میانگین
و همینطور انحرا معیار هستند.
در جدول ( )2رابطة همبستگي بین خردهمقیاسهای شخصیت جامعهپسند با متغیرهای مربوط
به سالمت اجتماعي و متغیر منبع کنترل قابج مشاهده است.
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جدول  .2همبستگی بین متغیرهای شخصیت جامعهپسند با متغیرهای سالمت اجتماعی و منبع
کنترل
شکوفایی

انسااجام

مشارکت

همبستگی

پااذیرش

منبااا

متغیرها

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

کنترل

*-0/170

0/075

-0/037

0/096

0/102

*0/194

ارتباط همدالنه

-0/023

*0/228

0/099

**0/253

*0/178

0/138

پریشانی فردی

0/056

**0/239

*0/181

*0/204

0/160

*0/216

اسااتالل اخالقاای

0/129

**0/315

0/075

0/054

**0/310

*0/223

*0/172

0/141

مسئولیت اجتماعی

دوجانبه
اسااتدالل اخالقاای

0/043

0/081

0/153

*0/274

جهتگیریشاده-
دیگران
نگااااه از منظااار

0/110

0/132

0/079

-0/032

0/141

0/154

*-0/170

**0/241

*0/190

**0/238

**0/246

*0/194

دیگران
نوعدوساااااااتی
خودگزارشی

* سطح معناداری  **0/05سطح معناداری 0/01

باتوجه به جدول ( )2ميتوان نتیجه گرفت که اکثر خردهمقیاسهای شخصیت جامعهپستند بتا
مؤلفههای سالمت اجتماعي همبستگي مثبت معنادار دارد (ارتباط همدتنته بتا انستجام اجتمتاعي
p=0/05 ،r=0/228؛ با همبستگي اجتماعي  p=0/01 ،r=0/253و با پذیرش اجتمتاعي ،r=0/178
 .p=0/05پریشاني فردی با انسجام اجتماعي p=0/01 ،r=0/239؛ با مشارکت اجتماعي ،r=0/181
 p=0/05و با همبستتگي اجتمتاعي  .p=0/05 ،r=0/204استتدتل اخالقتي دوجانبته بتا انستجام
اجتماعي  p=0/01 ،r=0/315و با پذیرش اجتماعي  .p=0/01 ،r=0/310استدتل اخالقي جهتت-
گیریشده-دیگران با شکوفایي اجتماعي  .p=0/05 ،r=0/172نوعدوستي خودگزارشي بتا انستجام
اجتماعي p=0/01 ،r=0/241؛ با مشارکت اجتماعي p=0/05 ،r=0/190؛ بتا همبستتگي اجتمتاعي
 p=0/01 ،r=0/238و با پذیرش اجتماعي  .)p=0/01 ،r=0/246به یر از خردهمقیتاس مستئولیت
اجتماعي و نوعدوستي خودگزارشي که با خردهمقیاس شتکوفایي اجتمتاعي از ختردهمقیتاسهتای
سالمت اجتماعي همبستگي منفي معنادار دارند ( .)p=0/05 ،r =-0/170هتمچنتین اکثتر خترده-
مقیاسهای شخصیت جامعهپسند با منبع کنترل رابطه مثبت معنتادار دارنتد (مستئولیت اجتمتاعي
p=0/05 ،r=0/194؛ پریشتتاني فتتردی p=0/05 ،r=0/216؛ استتتالل اخالقتتي دوجانبتته ،r=223
p=0/01؛ استتتدتل اخالقتتي جهتتت¬گیتتریشتتده-دیگتتران  p=0/01 ،r=0/274و نوعدوستتتي
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خودگزارشي  .)p=0/01 ،r=0/194به یر از خردهمقیتاسهتای ارتبتاط همدتنته و نگتاه از مناتر
دیگران که با متغیر منبع کنترل رابطه معناداری ندارند.
در جدول ( )3متغیرهای پیشبین برای خردهمقیاسهای شخصیت جامعهپسند قابتج مشتاهده
است.
جدول  .3تحلیل رگرسیون گام بهگام بین متغیرهای شخصیت جامعهپسند ،سالمت اجتماعی و
مرکز کنترل
متغیر مالک

متغیر پایش-

Beta

B

T

بین

معناداری
0/110
0/244

0/192
0/222

1/962
2/270

0/053
0/025

0/221
0/092

0/250
0/177

2/573
1/823

0/012
0/071

استالل اخالقای دو

انسجام اجتماعي
پذیرش اجتماعي

0/119
0/254

0/240
0/232

2/404
2/323

0/018
0/022

مسئولیت اجتماعی

منبع کنترل
شتتتتتتتتکوفایي
اجتماعي
انسجام اجتماعي
مشتتتتتتتتارکت
اجتماعي
منبع کنترل
انسجام اجتماعي
شتتتتتتتتکوفایي
اجتماعي
همبستتتتتتتتگي
اجتماعي
منبع کنترل

0/315
-0/160

0/190
-0/165

1/933
-1/675

0/056
0/097

0/104
0/181
0/185

0/202
0/185
0/197

2/084
1/933
2/038

0/040
0/056
0/044

0/183
0/167
0/261

0/237
0/203
0/177

2/422
2/098
1/819

0/017
0/039
0/072

0/205

0/154

1/543

0/126

ارتباط همدالنه

اسااتدالل اخالقاای
جهت گیری شده-
دیگران
جانبه

پریشانی فردی

نوعدوسااااااااتی
خودگزارشی

نگااااه از منظااار

انسجام اجتماعي
همبستتتتتتتتگي
اجتماعي
منبع کنترل
شتتتتتتتتکوفایي
اجتماعي

سااااااط

دیگران

با توجه به جدول ( )3خردهمقیاس همبستگي اجتماعي برای ارتبتاط همدتنته ،ختردهمقیتاس
منبع کنترل برای استدتل اخالقي جهتگیری شده-دیگران ،خردهمقیاسهای انسجام اجتماعي و
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پذیرش اجتماعي برای استالل اخالقي دو جانبه ،خردهمقیاسهتای انستجام اجتمتاعي ،مشتارکت
اجتماعي و منبع کنترل برای پریشاني فتردی و در انتهتا ختردهمقیتاسهتای انستجام اجتمتاعي و
شکوفایي اجتماعي برای نوعدوستي خودگزارشي ،در سطح معناداری  ،0/05متغیرهتای پتیشبتین
مناسبي هستند.
بحث و نتیجهگیری
در ی جمعبندی از یافتههای پژوهش حاضر ميتوان نتیجه گرفت که تمتام ختردهمقیتاسهتای
شخصیت جامعهپسند با تمام مؤلفههای سالمت اجتماعي همبستگي مثبت معنادار دارند .به یتر از
خردهمقیاسهای مسئولیت اجتماعي و نوعدوستي خودگزارشي که با شکوفایي اجتماعي از خترده-
مقیاسهای سالمت اجتماعي همبستگي منفي معنادار دارند و خردهمقیاس نگاه از مناتر دیگتران
که با هیوی از مؤلفههای متغیر سالمت اجتماعي رابطه معنيداری ندارد.
همچنین تمام خردهمقیاسهای شخصیت جامعهپسند با منبع کنترل رابطه مثبت معنادار دارنتد
به یر از خردهمقیاسهای ارتباط همدتنه و نگاه از منار دیگران که با متغیر منبع کنتترل رابطتة
معناداری نداشت.
نتیجة پژوهش حاضر حاکي از آن است که بین اکثر ابعاد شخصیت جامعهپسند با اکثر مؤلفته-
های سالمت اجتماعي رابطة مستقیم معنادار وجود دارد که بتا یافتتههتای کاشتانکي و همکتاران
()1395؛ صفارینیا و همکاران ()1393؛ آقایوسفي و همکاران ()1394؛ خطیبي و یوستفي ()1399؛
سیمسون و همکاران ()2017؛ ورتا و برادکو ( )2019و پاتری و همکاران ( )2020همسو متي-
باشد .از این یافته ميتوان نتیجهگیری کرد با تقویت ابعاد و ویژگيهای شخصیت جامعتهپستند در
افراد ،ميتوان سالمت اجتماعي را ارتقا داد .همچنین طبق یافتههای پژوهش حاضر مؤلفههایي از
متغیر سالمت اجتماعي و همینطور متغیر منبع کنترل پیشبیني کنندههای مناسبي برای برخي از
ابعاد شخصیت جامعهپسند هستند که با یافتههای پژوهش صیدی و همکاران ( )1398و کاشتانکي
و همکاران ( )1395همسو ميباشد.
بر اساس یافتة پژوهش حاضر ،تنها بُعد «مسئولیت اجتماعي» و «نوعدستتي خودگزارشتي» از
ابعاد شخصیت جامعهپستند بتا مؤلفته «شتکوفایي اجتمتاعي» از مؤلفتههتای ستالمت اجتمتاعي
همبستگي منفي معنادار دارد .در تبیین این امر ميتوان گفت ،افتراد بتا مستئولیت اجتمتاعي بتات
معموتً در قبال انجام امور به نحو احسن و انجام وظای اجتماعيِ بدون نقص ،احساس مستئولیت
باتیي دارند؛ از این رو با نگراني از نتیجة عکس گرفتن از بهکار بستنِ راهکارهای جدید و امتحان
نشده که احتماتً منجر به شکست شود ،ریس امتحان روشهای جدید را نميپذیرند و در نتیجه،
این محافاهکاری مانع پیشرفت ،ایجاد تحول و شکوفایي اجتماعي در آنها ميشود .از طرفي افراد
دارای ویژگي نوعدوستي بات افرادی هستند که با حسن نیت و بدون انتاار پاداش اقدام به کمت
و یا ارائه خدمت به دیگران ميکنند که در خیلي از موارد ارائه چنتین ختدماتي متيتوانتد موجتب
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فداکاری افراطي و فراموشي نیازهای خود فرد شود .همین امر یعني در اولویت قرار دادن دیگتران
مي تواند عاملي باشد که فرد از اقدام به کارهای جدیدی که موجب تحتول و شتکوفایي اجتمتاعي
خودش شود افج بماند.
نتایی پژوهش حاضر نشان داد ،مؤلفه «نگاه از منار دیگتران» بتا هیچیت از ابعتاد ستالمت
پژوهشهایي که حاکي از وجود
اجتماعي رابطه معنيداری نداشت .این یافته با نتیجه ا لب
رابطه بین جامعهپسندی و سالمت اجتماعي ميباشند ،ناهمسو است .در تبیین این نتیجته میتتوان
گفت که در اکثر مطالعا  ،جامعهپسندی به عنوان ی متغیر واحد در ناتر گرفتته شتده استت در
صورتيکه در پژوهش حاضر رابطه هر ی از ابعاد مختل جامعهپسندی با سالمت اجتمتاعي بته-
طور جداگانه بررسي شده است .عالوه بر این چون جامعه آماری شامج دانشجویان بوده است ،بته
علت تجارب کم زندگي در این افراد احتماتً توانایي همدلي ،درک نقطته ناتر دیگتران و نگتاه از
زاویه دید دیگران به مسائج که منجر به حق دادن به دیگران شود ،در برخي از افراد شرکتکننتده
در پژوهش ،قابج مالحاه نبوده است.
در بررسي رابطه شخصیت جامعهپسند و منبع کنترل باید متذکر شد که پژوهشهای زیادی در
این رابطه در پیشینه پژوهشي یافت نشد که این امر خود دلیلي برای جدید بودن موضوع پتژوهش
حاضر است .ولي با توجه به نتایی مطالعا پیشین ،از آنجایي کته رفتتار جامعتهپستند بتا ستالمت
اجتماعي همبستگي مثبت دارد و سالمت اجتماعي نیز با منبع کنترل دروني همبستگي مثبت دارد،
انتاار ميرود که بین رفتار و شخصیت جامعهپسند و منبع کنترل دروني نیز همبستگي مثبت وجود
داشته باشد که یافتة پژوهش حاضر نیز حاکي از این واقعیت است.
در این راستا پژوهشهای متعددی جهت مطالعة رابطة بین ستالمت اجتمتاعي و منبتع کنتترل
انجام شده است که به تعدادی اشاره ميشود .افرادی که از نار موضع کنترل دروني بات ميباشند
احتمال کمتری دارد که دچار مشکال هیجاني و روانشناختي شوند (بنوش و همکتاران)1996 ،؛
افراد برخوردار از عز نفس بات و منبع کنتترل درونتي ،از وضتعیت ستالمتي بهتتری برخوردارنتد
(سویني)2002 ،؛ افراد دارای مکان کنترل دروني از بهداشت رواني بهتری برخوردارند (استماعیج-
زاده)1387 ،؛ شادماني همبستگي مثبت با خودکنترلي دارد و خودکنترلي نیز همبستتگي مثبتت بتا
منبع کنترل دارد (رمااني و گلتاش)2017 ،؛ افراد با کنترل دروني دارای سازگاری فردی بتاتتری
هستند (قرهتپه و همکاران .)1394 ،در نوجوانان با کنتترل بیرونتي جهتت بازستازی منبتع کنتترل
استفاده از روش مداخلهای آموزش شیوه زندگي ختوب و افتزایش ختودکنترلي متؤثر استت (تیلتر،
هفرنان و فرچون.)2020 ،1
همانطور که قبالً نیز گفته شد ،تمام خردهمقیاسهای شخصیت جامعهپسند بتا منبتع کنتترل
رابطه مثبت معنادار دارند به یر از خردهمقیاسهای «ارتباط همدتنه» و «نگاه از منار دیگتران»
1. Tyler, Heffernan & Fortune
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که با متغیر منبع کنترل رابطة معناداری نداشت .در تبیین این یافته ميتوان گفت که افراد با منبتع
کنترل دروني نسبت به افراد با منبع کنترل بیروني کمتتر تحتت تتثثیر عوامتج بیرونتي بتوده و در
عملکرد خود در چارچوب فکری که از نار خودشان صحیح ميباشد تصمیمگیری ميکنند که این
امر در برخي موارد ميتواند به کاهش رفتار همدتنه در این افراد گردد .از طرفتي دیگتر افتراد بتا
کنترل دروني به علت تثکید بر احساسا دروني خود ،مستتقج عمتج کترده و کمتتر تحتت تتثثیر
نارا دیگران هستند و احتماتً در رفتار جامعهپسندی که مربوط بهنگاه از منار دیگران ميشتود
ضعی تر عمج ميکنند.
در پیشینة پژوهشي با نتایی همسو با یافتههای مطالعه حاضر در متورد رابطتة بتین شخصتیت
جامعهپسند و منبع کنترل ميتوان به نتایی پژوهشي بر روی پرستاران در نیجریه اشتاره کترد کته
حاکي از آن است که دارا بودن کنترل دروني و خودکارآمدی بات پتیشبینتي کننتده رفتتار جامعته
پسند ار این افراد ميباشد (آفوتبي و آتده .)2015 ،1تاکمورا و تاکاگي )1987( 2نیز در مطالعتهای
روی دانشجویان در ژاپن نیز نشان دادند که افراد دارای منبع کنترل دروني نسبت به افراد با منبتع
کنترل بیروني بیشتر تمایج به داشتن رفتار جامعهپسند دارند.
در جمعبندی نهایي ميتوان گفت جهت افزایش رفتار جامعهپسند ،تقویت هم عوامج فتردی و
هم عوامج محیطي مؤثر بر ارتقا ستالمت اجتمتاعي مفیتد خواهتد بتود و هتمچنتین شتیوههتای
فرزندپروری مبتني بر اصولي که به شکجگیری تفکر و شخصیت با منبع کنتترل درونتي در افتراد
کم کند تا در آینده ،افراد مستقج بار آمده و پیامد تصمیما خود را عهده دار بوده و مسئوتنه و
بهطور مؤثر وقایع زندگي خود را کنترل کنند ،ميتواند رفتار و شخصتیت جامعتهپستند را در افتراد
پایهریزی کند.
از محدودیتهای پژوهش حاضر ميتوان گفت ،انتخاب نمونه فقط از بتین دانشتجویان بتوده
است که بهتر است در تحقیقا آتي از اقشار مختل اجتمتاع جهتت نمونتهگیتری استتفاده شتود.
همچنین باید در نار گرفت که پژوهش حاضر ی پژوهش مقطعي است و شاید بهتر باشد در این
زمینه جهت دستیابي به نتایی قابج اعتمادتر ،پژوهشهای آتي از نتوع مطالعتا طتولي باشتد .در
ضمن از آنجایي که افراد با منبع کنترل دروني بیشتر دارای رفتار جامعهپسند هستند ،پیشنهاد مي-
شود در پژوهشهای بعدی رابطة عوامج مؤثر در بوجود آمدن منبع کنترل دروني از جمله روشتهای
فرزندپروری با شخصیت جامعهپسند مورد مطالعه و بررسي قرار گیرد.
مناب
 اسماعیجزاده ،ع .)1387( .بررسي مرکز کنترل زنان و مردان در شرایط استترسزا .پایتاننامتةکارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد رودهن.
1. Afolabi & Alade
2. Takemura & Takagi
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اعتمادی ،احمد و ماستری فراهاني ،فاطمه .)1390( .مقایسه وضعیت ستالمت روانتي و منبتع
کنترل نوجوانان دختر خانوادههای معتاد و یرمعتاد .فصلنامه علوم تربیتي ،سال چهارم ،شماره
 ،16صفحا .137-152 :
آقایوسفي ،علیرضا؛ مصطفائي ،علي؛ زارع ،حسین؛ و ایمانيفتر ،حمیدرضتا .)1394( .رابطتهای
رفتار جامعهپسندی و گرایشهای مطلوب اجتماعي در زنان با پتنی عامتج شخصتیتي کاستتا و
م کری .فصلنامه علمي-پژوهشي زن و جامعه ،سال ششم ،شماره ،2صفحا .67-84 :
آلپور  ،گوردن دبلیو .)1967( .روانشناسي اجتماعي از آ از تا کنون .ترجمة محمدتقي منشي
طوسي ( .)1371مشهد :آستان قدس رضوی.
بارون ،رابر ؛ بیرن ،دان و برنسکام  ،نایال .)2006( .روانشناسي اجتمتاعي ،ترجمتة یوست
کریمي ( .)1388تهران :نشر روان.
بفروئي ،برزگر؛ صالحپور ،مصطفي؛ و امام جمعه ،سیدمحمدرضا .)1393( .بررسي رابطتة منبتع
کنترل و عز نفس با خالقیت در دانشآموزان دبیرستانهای شهر اردکان .مجلة روانشناسي
مدرسه ،دورة ،3شمارة  ،4صفحا .6-21 :
حاتمي ،حمیدرضا؛ محمدی ،ناهید؛ ابراهیمي ،محسن و حاتمي ،معصومه .)1389( .رابطه منبتع
کنترل و ویژگيهای شخصیتي .مجله اندیشه و رفتار ،دورة پنجم ،شتماره  ،18صتفحا -30 :
.21
خطیبي ،مینا؛ و یوسفي ،فریده .)1399( .رابطه ذهنآگاهي و رفتتار جامعتهپستند دانشتجویان:
نقش واسطهای راهبردهای شناختي تنایم هیجان .فصتلنامه علمتي-پژوهشتي رن و جامعته،
سال یازدهم ،شماره اول ،صفحا .219-240 :
زمانخاني ،فریبا؛ عباچيزاده ،کامبیز؛ امیدنیا ،سهیال؛ ابتدی ،علیرضتا؛ و حیتدرنیا ،محمتدعلي.
( .)1395تحلیج وضعیت سالمت اجتماعي در استانهای کشور جمهوری اسالمي ایران .مجله
سالمت اجتماعي ،دورة سوم ،شماره  ،3صفحا  181 :تا .18
سلیماننژاد ،اکبر و شهرآرای ،مهرناز .)1380( .ارتباط منبع کنترل و ختودتنایمي بتا پیشترفت
تحصیلي .روانشناسي و علوم تربیتي ،دورة  ،31شماره  ،2صفحا .175-198 :
سلماسي ،فرشاد .)1384( .رابطه بین جهتگیری مذهبي و منبع کنترل با اختالت روانتي در
بین دانشجویان دانشگاه ارومیه ،پایاننامه کارشناسي ارشد ،تهران :دانشتگاه پیتام نتور تهتران
مرکز.
سمیعي ،مرسده؛ رفیعي ،حسن؛ امینيرارانتي ،مصتطفي و اکبریتان ،مهتدی ( .)1389ستالمت
اجتماعي ایران :از تعری اجماعمدار تا شاخص شواهدمدار .مجله مسائج اجتماعي ایتران ،دورة
اول ،شماره  ،8صفحا .31-51 :
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شاهنده ،مریم و آقایوسفي ،علیرضا .)1391( .مقایسته سیستتمهای مغتزی فعالستازی/بازداری
رفتاری و منبع کنترل دانشجویان دختر و پسر .فصلنامه روانشناسي کاربردی ،ستال  ،6شتماره
 ،)23(3صفحا .7-26 :
صفارینیا ،مجید .)1393( .بررسي اعتبار ،روایي و هنجاریابي پرسشنامه ستالمت اجتمتاعي در
ساکنین شهر تهران .مجله پژوهشهای روانشناسي اجتمتاعي ،دورة  ،4شتمارة  ،5صتفحا :
.45-56
صفارینیا ،مجید .)1394( .آزمونهای روانشناسي اجتمتاعي و شخصتیت .تهتران :انتشتارا
ارجمند.
صفارینیا ،مجید و باجالن ،فاطمه ( .)1390اعتباریتابي و هنجارستازی پرسشتنامة شخصتیت
جامعهپسند .پایاننامة کارشناسي ارشد دانشگاه پیامنور.
صفارینیا ،مجید؛ تدریستبریزی ،معصومه؛ محتشتمي ،طیبته؛ و حستنزاده ،پرستتو.)1393( .
تثثیر مؤلفههای شخصیت جامعهپسند و خودشیفتگي بر بهزیستي اجتمتاعي در ستاکنان شتهر
تهران .مجله دانش و پژوهش در روان شناسي کاربردی ،دورة پانزدهم ،شتمارة  ،3پیتاپي ،57
صفحا .35-44 :
صیدی ،ستار؛ احمدیان ،حمزه؛ صفارینیا ،مجید .)1398( .پیشبیني رفتار جامعهپسند بر اساس
اعتماد اجتماعي و دیدگاهگیری اجتماعي .مجله دانش و پژوهش در روانشناسي کربردی ،سال
بیستم ،شماره  ،3پیاپي ( ،)77صفحا .11-21 :
عجم ،علياکب.ر ( .)1395پتیشبینتي خودکارآمتدی تحصتیلي از طریتق ستالمت اجتمتاعي
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي .دو ماهنامة علمي-پژوهشي راهبردهتای آمتوزش در علتوم
پزشکي ،سال نهم ،شماره  ،2صفحا .71-78 :
علویحکمت ،زهرا .)1393( .بررسي رابطه انواع سرمایه با ستالمت اجتمتاعي افتراد در شتهر
تهران .پایاننامة کارشناسي ارشد ،وزار علوم ،تحقیقتا  ،و فنتاوری ،دانشتگاه الزهترا (س)،
دانشکده اقتصاد و حسابداری.
قرهتپه ،آمنه؛ طالعپسند ،سیاوش؛ منشئي ،المرضا؛ ابوالفتحي ،میترا؛ صلحي ،مهناز ،و قرهتپه،
شهناز ( .)1394ارتباط سازگاری فردی و اجتماعي با منبع کنترل و جنستیت در دانتشآمتوزان
تیزهوش دبیرستاني کرمانشاه .فصلنامه علمي-پژوهشي آموزش بهداشتت و ارتقتای ستالمت،
دورة سوم ،شمارة  ،2صفحا .160-166 :
کاشانکي ،حامد؛ قرباني ،نیما؛ و حاتمي ،جواد .)1395( .بررسي ارتباط فرونشتاني احساستا و
عالئم جسماني و رواني با توجه به نقش خودشناستي انستجامي ،بهوشتیاری و شتفقت ختود،
جامعه پسندی و خود مهارگری .فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختي ،سال هفتم ،شتماره
 :3صفحا .55-70 :
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.1-8 :  صفحا،1  شمارة، دورة اول، مجله دین و سالمت.1389 مازندران در سال
 بررسي تثثیر ستازههای جامعهشتناختي بتر ستالمت.)1399( . ایوب، محسن و سخایي، نیازی مجله علمي پژوهشي مطالعا جامعهشتناختي.) شهروندان شهر تهران:اجتماعي (مورد مطالعه
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