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پیشبینیکنندههای شخصیتی و خلقی جامعهپسندی

تاریخ دریافت09/90/11 :

مجید صفارینیا
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علیرضا آقایوسفی

2

حمیدرضا ایمانیفر

3

تاریخ پذیرش01/92/39 :

چکیده
رفتار جامعهپسندی ،شامل گروه بزرگی از رفتارهای اختیاری است که به قصد منفعت دیگران
انجام میشود .شناخت عوامل شخصیتی و خلقی پیشبینیکنندة جامعهپسندی ،سبب شناخت بهتر
عوامل نیرومندساز تعاملهای اجتماعی میشود .جامعة آماری این پژوهش همبستگی ،تمامی
دانشآموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهر فساست .نمونه شامل  129دختر و  129پسر
دانشآموز مقطع دبیرستان است که بهصورت خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .پرسشنامة
شخصیت جامعهپسند ،فرم کوتاه پرسشنامة پنج عامل بزرگ شخصیت نئو و پرسشنامة پاناس
( )PANASابزارهای سنجش هستند .مطابق نتایج ،برونگرایی و دلپذیربودن ،پیشبینیکنندة
قدرتمند جامعهپسندی است .همچنین دختران در بیشتر متغیرهای پژوهش در مقایسه با پسران،
بهطور معنادار نمرات باالتری بهدست آوردند .این نتایج ،همسو با پژوهشهای پیشین است ،اما
متغیرهای پیشبین باوجدانبودن ،عاطفة مثبت ،نروتیکبودن و عاطفة منفی نیز هریک بین  1تا 3
خردهمقیاس از هفت زیرمقیاس شخصیت جامعهپسند را پیشبینی کردند .یافتههای فرعی تحقیق،
لزوم پژوهشهای بیشتر برای مفهومسازی و ساخت ابزارهای دیگری از سنجش جامعهپسندی را
پیشنهاد میکند.
واژههای کلیدی :باوجدانبودن ،برونگرایی ،دلپذیربودن ،جامعهپسندی ،گشودگی به تجربه ،نروزگرایی.

 .1دانشیار دانشگاه پیامنورm.saffarinia@pnu.ac.ir ،
 .2دانشیار دانشگاه پیامنورarayeh1100@gmail.com ،
 .3دانشجوی دکتری دانشگاه پیامنور (نویسندة مسئول)imanifar@gmail.com ،
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مقدمه
رفتار جامعهپسند ،شامل گروه بزرگی از رفتارهای اختیاری افراد است که به قصد منفعت دیگران
انجام میشود .این کمککردن ممکن است به اشکال گوناگونی مانند کمککردن ،تقسیمکردن سهم
خود ،1بهآسایشرساندن ،2اطالعرسانی و همکاری باشد (بارتال و همکاران .)2919 ،رفتار
جامعهپسند ،درمورد اعمالی بهکار میرود که هیچ سود مستقیمی به فردی که آن اعمال را انجام
میدهد ،نمیرساند و حتی ممکن است خطراتی برای او بههمراه داشته باشد (بارون و همکاران،
 .)121 :1311پژوهشهای تجربی ،رفتار حمایت اجتماعی را کار اختیاری و عمل نیکوکارانه برای
افراد دیگر قلمداد میکنند .جهتگیری جامعهپسندانه نیز به مجموعهای از نگرشها ،شناختها و
رفتارهایی اشاره دارد که بهگونهای موفقیتآمیز موجب افزایش و نیرومندشدن تعاملهای اجتماعی
میشود بارتال و همکاران( .)1-11:2919روانشناسان اجتماعی به عالئق و انگیزههای افراد برای
رفتار جامعهپسندانه توجه ویژهای داشتهاند .جامعهپسندی ،انتخاب نوعدوستی دربرابر خودپسندی
است (ادرمن و برکویتز .)191 :1099 ،رفتار جامعهپسند ،عملی است که موجب بهزیستی دیگران
میشود (ایزنبرگو و همکاران)199 :2991 ،؛ هرچند در بعضی از دیدگاهها بر تعارض میان فرد و
منافع اجتماعی تأکید داشتهاند (داویس .)110 :1019 ،پژوهشهای تجربی ،از عالئق اجتماعی افراد
حکایت دارد (منزبریدج .)129 :1009 ،این پژوهشها بر انگیزههای افراد برای کمک به دیگران
(گرنت )91 :2991 ،و متغیرهای موقعیتی و شخصیتی که بر جامعهپسندی تأثیر میگذارد (پنر و
همکاران )999 :2991 ،تمرکز یافتهاند و به این پرسش پاسخ میدهند که چه فعالیتهایی رفتار
جامعهپسندانه را تشویق میکند (پاوی و همکاران.)091 :2911 ،
برخالف تاریخ طوالنی فلسفی و عالئق تجربی بر جامعهپسندی و تحقیقات فراوانی که درمورد
رشد و ارتباطات جامعهپسندی صورت گرفته است ،هنوز در فهم این جهتگیری رفتاری با
پرسشهای متعددی روبهرو هستیم (دانفیلد و کالمر .)11 :2913 ،پژوهش دربارة رفتار جامعهپسند،
با نتایج متفاوتی همراه بوده است .بعضی از مطالعات ،همبستگی پایین اما معناداری را بین انواع
رفتار جامعهپسند نشان دادهاند (دانفیلد و همکاران )229 :2911 ،و بعضی از پژوهشها ،ارتباطی
قوی میان تقسیمکردن سهم خود و بهآسایشرساندن دیگران یافتهاند (رادکی -یارو و همکاران،
 .)910 :1013محققان دیگر ،این همبستگی را در کمککردن به دیگران و بهآسایشرساندن آنان
1. Sharing
2. Comforting

تحليل انتقادی هدفهای اقتصادی برنامههای توسعه در ایران (قبل و بعد از پيروزی انقالب اسالمي) 652

یافتند (ایسنبرگ و هند .)311 :1090 ،درمقابل ،پژوهشهایی نشان دادند همبستگیهای
تقسیمکردن سهم خود با متغیرهای دیگر ،به نوع و شیوة تقاضای دیگران از فرد جامعهپسند برای
تقسیمکردن سهم خود بستگی دارد (هی و همکاران.)091 :1000 ،
ویژگیهای شخصیتی نیز در ارتباط با شخصیت جامعهپسند ،بر پاسخهای موقعیتی فرد تأثیر
میگذارند (برزسکی و همکاران)231 :2919 ،؛ برای مثال ،برونگرایی ،محرک رفتارهای اجتماعی
است (تکاچ و لیوبومیرسکی .)113 :2991 ،صفات شخصیتی ،به آن دسته از ویژگیها اطالق
میشود که طی زمان و در موقعیتهای مختلف پایدارند (پروین و جان .)111 :1311 ،اگر ابعاد
اساسی شخصیت را کشف کرده باشیم ،نقطة عطفی در روانشناسی شخصیت خواهیم یافت
(مککری و جان .)191 :1002 ،در بررسی این ابعاد ،امروزه بعضی از محققان به این نتیجه
رسیدهاند که خطوط کلی پنجعاملی ،بهترین فرضیة عملی برای معرفی جامع ساختار صفات هستند
(دیرد و پروجینی .)229 :2992 ،چارچوب پنج عامل بزرگ شخصیت ،مدلی سلسلهمراتبی از
ویژگیهای شخصیتی یا پنج عامل کلی است که در انتزاعیترین سطح ارائه میشود .هر عامل ،دو
قطب دارد؛ برای مثال ،برونگرایی درمقابل درونگرایی قرار میگیرد و خود به چند عامل خاص
خالصه میشود (دانفیلد و کالمر .)11 :2913 ،مدل پنجعاملی ،شخصیت انسان را براساس پنج بعد
برونگرایی( 1جامعهپذیری درمقابل جدایی از دیگران) ،دلپذیربودن( 2غمخواری درمقابل نامهربانی
و بدگمانی) ،باوجدانبودن( 3وظیفهشناسی درمقابل بیقیدی) ،نروزگرایی( 9عصبیبودن درمقابل
طمأنینه) و گشودگی به تجربه( 1کنجکاوی درمقابل احتیاط) توصیف میکند (مککری و جان،
 .)191 :1002هریک از پنج عامل بزرگ شخصیت مورد اشاره در باال ،با سبکهای توجه ،تمرکز و
پردازش اطالعات مشخصی در افراد رابطه دارند و به همین دلیل با جامعهپذیری دو خلق مثبت و
منفی در ارتباطند .از اینرو ،همبستگی زیادی میان رفتارهای اجتماعی و صفات شخصیتی وجود
دارد (ماریس و همکاران.)919 :2999 ،
پژوهشهای کاربردی رفتار جامعهپسند ،بر تفاوتهای فردی ،همبستگیهای رفتاری و بافت
موقعیتی تمرکز دارند (ایزنبرگ و همکاران .)191 :2991 ،حضور افراد دیگر در کنار صفات
1. Extraversion
2. Agreeableness
3. Conscientiousness
9. Neuroticism
1. Openness
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شخصیتی ،در رفتار کمککردن به دیگران تأثیر دارد .بیشتر روانشناسان اجتماعی معاصر معتقدند
که عوامل شخصیتی و موقعیتی ،در تعامل با یکدیگر بر تصمیمگیری برای رفتار جامعهپسند اثر
میگذارند (گرازینو و همکاران .)113 :2999 ،رویکرد شخص ضربدر موقعیت ،1رفتار
کمککردن افراد را تا حد قابلقبولی تبیین میکند؛ برای مثال ،در یک پژوهش ،در موقعیتی که
ارزش کمککردن در درجة پایینی قرار داشت ،افراد با سطح دلپذیربودن پایین ،تنها زمانی حاضر به
کمککردن بودند که با یک شاخص متمرکز بر همدلی مواجه میشدند .دلپذیربودن صفتی است که
بر همکاری ،همدلی و اعتماد تأکید دارد ،اما افرادی با دلپذیربودن باال ،در بافتهای موقعیتی
گوناگون نیز کمک میکردند که احتماالً بهعلت جامعهپسندی بسیار آنان است (گرازینو و
همکاران .)113 :2999 ،بهنظر میرسد دو بعد روانشناختی با جامعهپسندی در ارتباط باشند .بعد
اول شامل گرایش به موقعیتهای اجتماعی بیرون بهعلت ماهیت تقویتیشان که در مدل پنجعاملی
شخصیت (کاستا و مککری )100 :1002 ،با صفت برونگرایی انطباق دارد .افرادی که در
برونگرایی نمرة باالیی بهدست میآورند ،دارای ویژگیهای جامعهپذیری ،فعال از نظر رفتاری،
خوشبین و شادتر از افرادی هستند که نمرات پایین دارند (دپو و کولین .)901 :1000 ،دومین بعد
مرتبط با جامعهپسندی ،گرایش افراد در مراقبت از دیگران و پاسخدادن همدالنه به نیازهایشان
است که این ویژگیها در مدل پنجعاملی با صفت دلپذیربودن مشخص میشود .افرادی که نمرات
باالیی در صفت دلپذیربودن بهدست میآورند ،در مقایسه با افرادی که نمرات پایینی میگیرند ،با
ویژگیهای همکاریکننده و نوعدوستانه مشخص میشوند.
عالوهبر عوامل شخصیتی ،عوامل عاطفی نیز در جامعهپسندی نقش دارند .عواطف ،احساسات
و هیجانات افراد ،روی تفسیر آنها از محیط و نتایج رفتار و چگونگی تعامل آنها با محیط
تأثیرگذار است .هیجانات ،تأثیر زیادی بر چگونگی تجربیات انسان از زندگی اجتماعی دارند
(باستون و همکاران .)209 :1011 ،واتسن و تلیگن ( )210 :1011براساس مطالعات بردلی و
همکاران (به نقل از سینگر و استینبیس ،)91 :2990 ،مدل عاطفة مثبت و منفی 2را برای طبقهبندی
هیجانات بهکار گرفتند .واتسن و کالرک ( )911 :2993نیز عواطف را به دو بعد عاطفی پایه
تقسیمبندی کردند؛ یکی عاطفة منفی است که اندوه و نارضایتی ذهنی و احساس ناخرسندی و
ناخوشایندی را توصیف میکند؛ عاطفة منفی ،بعدی عمومی از یأس درونی و عدماشتغال به کار
1. Person × Situation
)2. Positive Affect and Negative Affect Scale (PANAS
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لذتبخش است که بهدنبال آن ،حالتهای خلقی اجتنابی از قبیل خشم ،غم ،تنفر ،حقارت،
احساس گناه ،ترس و عصبانیت پدید میآید .بعد عاطفی دوم ،عاطفة مثبت است که حالتی از
انرژی فعال ،تمرکز زیاد و اشتغال به کار لذتبخش بهشمار میرود .عاطفة مثبت دربرگیرندة طیف
گستردهای از حالتهای خلقی مثبت از جمله شادی ،احساس توانمندی ،شور و شوق ،تمایل،
عالقه و اعتماد به خود است و شامل مجموعهای از حاالت لذتبخش ،رفتارهای انگیزشی و
فیزیولوژیک میشود .عاطفة مثبت برای اهداف و نیازهای بینشخصی ،حیاتی است و در آغاز و
حفظ ارتباطات با دوستان ،والدین و همسر بهکار میرود .عاطفة مثبت نشانگر این است که فرد تا
چه اندازه احساس هیجانزدگی ،قویبودن ،فعالبودن و الهام دارد؛ درحالیکه عاطفة منفی
منعکسکنندة آن است که فرد تا چه حد احساس درماندگی ،خشم ،تحریکپذیری و روانآزردگی
میکند .عاطفة مثبت و منفی ،ارتباط نزدیکی با ابعاد برونگرایی و روانرنجوری آن صفت دارند
(تسائوسیس و همکاران .)1999 :2999 ،عواطف ،واکنشهای پرنوسانی هستند که همواره از تفکر
و شناخت فرد تأثیر میپذیرند (هدسون و پوپ .)112 :1009 ،بعضی از نظریهپردازان عواطف
معتقدند عاطفة مثبت و منفی مستقل از یکدیگرند که ممکن است همزمان در یک فرد وجود
داشته باشند و رخ دهند؛ یعنی عواطف مثبت و منفی در یک پیوستار نیستند (واتسون و کالرک،
 ،)911 :2993اما در مدلهایی که بهتازگی ارائه شده است ،دو عاطفة مثبت و منفی دو سر یک
پیوستارند و قابلتبدیل به یکدیگرند (پریسمن و کوهن .)021 :2991 ،شواهد پژوهشی متعددی نیز
در این زمینه گردآوری شده است (چیدا و هامر.)120 :2991 ،
درمورد پژوهشهای جامعهپسندی و ارتباط آن با متغیرهای دیگر ،رادکی-یارو و دیگران
( ،)910 :1013سه مشکل را ذکر کردهاند .نخست آنکه جامعهپسندی در پژوهشهای رفتارهای
خاص و محدودی بررسی میشود .دوم آنکه تأکید بسیاری بر متغیرهایی که ارزش کمتری دارند،
صورت گرفته است .سوم آنکه پژوهشهای اندکی وجود دارد که سه جنبة شناختی ،عاطفی و
رفتاری را همزمان مطالعه کرده باشد .در این پژوهش ،به هرسه بعد شناختی ،رفتاری و عاطفی
توجه میشود .هدف این پژوهش ،بررسی پیشبینیکنندگی عوامل شخصیتی و خلقی در
جامعهپسندی است .مسئلة پژوهش آن است که بدانیم کدام عوامل شخصیتی و خلقی ،میزان
جامعهپذیری افراد را پیشبینی میکنند .با توجه به اهداف و ادبیات پژوهش ،پرسشهای آن به
شرح زیر است:
 .1آیا پنج عامل بزرگ شخصیت قابلیت آن را دارد که میزان جامعهپسندی افراد را پیشبینی
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کند؟
 .2آیا خلق مثبت و منفی ،میزان جامعهپسندی افراد را پیشبینی میکند؟
 .3آیا میان دختران و پسران در میزان جامعهپسندی تفاوت معنادار وجود دارد؟

روششناسی پژوهش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعة آماری این پژوهش همبستگی ،تمامی دانشآموزان پسر
و دختر دبیرستانهای شهر فسا در استان فارس است .این شهر بهدلیل دردسترسبودن برای
محققان و تعداد مناسب جمعیتی (حدود  121هزار نفر) انتخاب شد .در فسا چهارده مدرسة پسرانه
و دوازده مدرسة دخترانه وجود دارد .در این پژوهش ،با استفاده از نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای ،ابتدا بهصورت تصادفی ،چهار مدرسة دخترانه و چهار مدرسة پسرانه انتخاب شدند.
در هر مدرسه ،از هر پایة تحصیلی (اول ،دوم و سوم دبیرستان)  19نفر بهصورت تصادفی انتخاب
شدند .درنهایت 129 ،دختر و  129پسر بهعنوان نمونه انتخاب شدند که آزمونها درمورد آنها
انجام گرفت .آزمونها بهصورت گروهی و با ارائة توضیحات دربارة اجرا و محرمانهبودن نتایج
آزمون در محیط کالس اجرا شد .تعداد نمونهها نیز با توجه به فرمول کوکران ،معرف جامعه است.
با توجه به معرفبودن نمونة پژوهشی حاضر ،یافتههای آن را میتوان به دامنههای سنی و جنسیتی
دانشآموزان شهر فسا تعمیم داد .البته واضح است که برای تأیید و تعمیم یافتههای این پژوهش به
جوامع آماری و دامنههای سنی دیگر ،به پژوهشهای موازی دیگری نیاز است.
ابزار سنجش :الف) پرسشنامة شخصیت جامعهپسند :پرسشنامة شخصیت جامعهپسند
سیگویهای را پنر ( )2992طراحی کرد که بهطور معمول ،بهعنوان مقیاسی عمومی در روانشناسی
اجتماعی ،برای ارزیابی گرایشهای جامعهپسند از منظر صفت شخصیتی بهکار میرود .این نسخة
سیگویهای ،خالصة مقیاس شخصیت جامعهپسند است .این پرسشنامه ،در پژوهش صفارینیا و
باجالن ( ،1309به نقل از صفارینیا ،)11 :1301 ،روی  119دانشجو هنجاریابی شده است .پایایی
پرسشنامه ،با استفاده از روش بازآزمایی ،برای کل پرسشنامه  9/01و برای خردهمقیاسهای آن
بهترتیب بین  9/92تا  1و با استفاده از روش ضریب همسانی درونی برای کل پرسشنامه  9/90و
برای خردهمقیاسهای آن بین  9/19تا  9/99بهدست آمد که رضایتبخش است .نتایج ،با استفاده از
روش تحلیلعامل تأییدی و شاخصهایی نظیر  GFI=0/96 ،RMSEA=0/02و  AGFI=0/95نشان
داد که ساختار دوعاملی ،در جامعة ایرانی برازش خوبی دارد.
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ب) پرسشنامة فرم کوتاه شخصیتی نئو :این پرسشنامة معتبر  19سؤالی که پاسخهای آن در
مقیاس لیکرت پنجگزینهای است ،در ایران به دست گروسی ( )19 :1399هنجاریابی شده است.
پایایی زیرمقیاسهای  N,E,O,A,Cبه روش آزمون -آزمون مجدد در فاصلة  39روز بهترتیب برابر
با  9/9،13/9،91/9،19/90 ،9/90بهدست آمده است .در زمینة روایی همزمان این پرسشنامه و
پرسشنامة ریخت مایرز بریکز ،پرسشنامة چندجنبهای شخصیتی مینهسوتا ،پرسشنامة تجدیدنظرشدة
کالیفرنیا ،بررسی مزاج گیلفورد و زاکرمن و فهرست رگهها و مقیاس رگة بینفردی همبستگی
معنادار و قابل قبولی گزارش شد (مالزاده .)119 :1311 ،گزارشهایی نیز درمورد روایی عوامل نئو
ارائه شد .مککری و کاستا ( )199 :1010اظهار کردند که ابزار کوتاهشدة نئو ،با فرم کامل آن
مطابقت دقیقی دارد؛ بهگونهایکه مقیاسهای فرم کوتاه ،همبستگی باالتر از  9/11را با مقیاسهای
فرم کامل دارد.
ج) مقیاس عاطفة مثبت و منفی :مقیاس عاطفة مثبت و منفی ،مقیاس خودسنجی است که
توسط واتسن ،کالرک و تلگن ( ،1011به نقل از لوپز و اسنایدر )132 :2999 ،و بهمنظور سنجش
دو بعد عاطفة مثبت 1و عاطفة منفی 2ساخته شد .برای سنجش هر بعد عاطفی ،یک خردهمقیاس
دهگویهای درنظر گرفته شد .گویهها روی یک مقیاس پنجنقطهای ( =1بسیار کم تا =1بسیار زیاد) از
سوی آزمودنی رتبهبندی میشوند .دامنة نمرات برای هر خردهمقیاس بین  19تا  19است .ضرایب
سازگاری درونی (آلفا) برای خردهمقیاس عاطفة مثبت  9/11و برای خردهمقیاس عاطفة منفی 9/19
است .بخشیپور و دژکام ( ،)1319اعتبار درونی دو خردهمقیاس و همچنین صحت عاملی ،روایی
سازه و اعتبار این ابزار را در نمونههای ایرانی تأیید کردند .از لحاظ روایی ،به کمک این ابزار
میتوان بیماران مضطرب و افسرده را در سطح  01درصد اطمینان از هم جدا کرد.

نتایج پژوهش
در این پژوهش  129دختر و  129پسر دانشآموز دبیرستان (مقاطع اول ،دوم و سوم) با میانگین
سنی  11/11سال شرکت کردند .آمار توصیفی دادههای پژوهش شامل میانگین و انحراف استاندارد
در جدول  1ارائه شده است.

1. PANAS-P
2. PANAS-N
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جدول  .1نتایج آمار توصیفی پژوهش
متغیر

سن

میانگین انحراف معیار

11/11

9/021

23/11

1/130

20/92

1/919

29/39

9/100

21/10

1/919

31/90

1/131

عاطفة مثبت
(زیرمقیاس خلقی)

39/91

3/199

عاطفة منفی
(زیرمقیاس خلقی)

21/99

3/119

نروتیکبودن
(زیرمقیاس شخصیت)
برونگرایی
(زیرمقیاس شخصیت)
دلپذیربودن
(زیرمقیاس شخصیت)
دلپذیربودن
(زیرمقیاس شخصیت)
باوجدانبودن
(زیرمقیاس شخصیت)

متغیر

میانگین

انحراف معیار

شخصیت جامعهپسند

01/01

12/910

21/09

9/939

19/13

3/293

11/29

2/191

0/12

2/991

19/92

2/112

19/33

2/939

19/30

9/129

مسئولیت اجتماعی
(زیرمقیاس جامعهپسندی)
ارتباط همدالنه
(زیرمقیاس جامعهپسندی)
نگاه از منظر دیگران (زیرمقیاس
جامعهپسندی)
پریشانی فردی
(زیرمقیاس جامعهپسندی)
استدالل اخالقی دوجانبه
(زیرمقیاس جامعهپسندی)
استدالل اخالقی
جهتگیریشده -دیگران
(زیرمقیاس جامعهپسندی)
نوعدوستی خودگزارشی
(زیرمقیاس جامعهپسندی)

در ارائة نتایج توصیفی پژوهش ،ابتدا میانگین و انحراف استاندارد پنج عامل بزرگ شخصیت
شامل نروتیکبودن ،برونگرایی ،دلپذیربودن ،دلپذیربودن و باوجدانبودن و سپس عاطفة مثبت و
منفی و شخصیت جامعهپسند ارائه میشود و درنهایت ،نتایج توصیفی هفت خردهمقیاس
جامعهپسندی نشان داده میشود .برای اختصار و جلوگیری از تکرار ،آمار توصیفی تفاوتهای
جنسیتی در متغیرهای فوق ،بهدلیل لزوم ارائة مجدد آن در جدول  ،9در جدول  1ارائه نمیشود.
همچنین ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق در جدول  2قابلمشاهده است.
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جدول  .2نتایج ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
1

2

3

9

1

1

9

1

0

19

11

12

13

1

**-9/299

1

 .3دلپذیربودن

**9/112

**9/219

1

 .9دلپذیربودن

**-9/191

**9/299

9/919

1

 .1باوجدانبودن

*-9/130

**9/999

9/931

**9/210

1

 .1شخصیت جامعهپسند

9/913

**9/991

**9/291

**9/311

**9/291

1

 .9مسئولیت اجتماعی

**-9/220

**9/119

-9/911

**9/990

*9/191

**9/991

1

 .1ارتباط همدالنه

9/121

**9/221

**9/229

-9/912

9/129

**9/111

-9/999

1

 .0نگاه از منظر دیگران

**9/111

**9/223

9/1

**9/213

**9/1219

**9/121

**9/313

**9/291

1

 .19پریشانی فردی

*9/119

*-9/113

9/911

9/923

**-9/312

-9/921

-9/939

-9/121

-9/121

1

 .11استدالل اخالقی
دوجانبه

9/913

**9/909

**9/219

**9/112

**9/911

**9/119

9/911

**9/310

**9/310

**-9/211

1

 .12استدالل اخالقی
جهتگیریشده -دیگران

9/999

**9/909

**9/222

**9/101

**9/993

**9/939

*9/191

**9/911

**9/911

*-9/130

**9/111

1

 .13نوعدوستی
خودگزارشی

*9/111

**9/119

9/919

9/991

*9/119

**9/191

**9/911

**9/291

**9/293

*-9/119

**9/231

**9/211

1

 .19عاطفة مثبت

*-9/191

**9/390

**9/221

9/901

**9/291

**9/221

**9/223

9/911

**9/212

-9/910

9/901

9/912

*9/139

1

 .11عاطفة منفی

**9/201

**-9/103

*9/119

-9/191

**-9/110

-9/911

**-9/190

9/113

-9/192

**9/319

-9/110

*-9/131

-9/909

9/910

1

 .11سن

-9/992

**-9/299

*9/110

**-9/111

**-9/113

-9/111

**-9/111

9/111

*-9/119

9/912

-9/991

-9/921

-9/911

**-9/109

* معناداری در سطح 9/91

19

 .2برونگرایی

9/909

** معناداری در سطح 9/91

11

 .1نروتیکبودن
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مهمترین نتایج همبستگی بین متغیرهای پژوهش (جدول  )2نشان داد شخصیت جامعهپسند ،با چهار
عامل بزرگ شخصیت نئو (بهجز نروتیکبودن) همبستگی معنادار دارد .عاطفة مثبت ،با برونگرایی،
دلپذیربودن و باوجدانبودن رابطة مثبت و با نروتیکبودن رابطة منفی معنادار دارد .عاطفة منفی نیز با
نروتیکبودن و دلپذیربودن رابطة مثبت و با برونگرایی و باوجدانبودن رابطة منفی معنادار دارد.
برای پاسخ به پرسشهای اول و دوم پژوهش (پنج عامل بزرگ شخصیت و عواطف مثبت و
منفی تا چه میزان شخصیت جامعهپسند و خردهمقیاسهای آن را پیشبینی میکند) از روش
رگرسیون گامبهگام استفاده شد که نتایج در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3سازوکار تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر شخصیت جامعهپسند و زیرمقیاسهای آن
متغیر وابسته

شخصیت جامعهپسند
مسئولیت اجتماعی

ارتباط همدالنه
پریشانی فردی
نگاه از منظر دیگران
استدالل اخالقی
دوجانبه
استدالل اخالقی
جهتگیریشده-
دیگران
نوعدوستی
خودگزارشی

متغیر مستقل

B

SE B

Beta

sig

برونگرایی
دلپذیربودن
دلپذیربودن
عاطفة مثبت
نروتیکبودن
باوجدانبودن
برونگرایی
سن
عاطفة منفی
باوجدانبودن
باوجدانبودن
دلپذیر بودن
عاطفة مثبت
برونگرایی
دلپذیربودن
باوجدانبودن
برونگرایی
جنسیت
دلپذیربودن
نروتیکبودن
عاطفة منفی
عاطفة مثبت
برونگرایی

9/191
9/119
9/391
9/110
-9/192
9/131
9/199
9/192
9/199
-9/919
9/919
9/191
9/139
9/101
9/901
9/992
9/119
-1/131
9/123
9/919
-9/909
9/100
9/109

9/131
99/191
9/911
9/910
9/991
9/919
9/991
9/299
9/991
9/929
9/939
9/931
9/999
9/932
9/939
9/929
9/939
9/311
9/932
9/920
9/991
9/913
9/911

9/302
9/391
9/911
9/111
-.9/139
9/109
9/239
9/193
9/219
- 9/239
9/299
9/109
9/119
9/303
9/111
9/191
9/399
-9/211
9/239
9/191
-9/121
9/211
9/293

9/991
9/991
9/991
9/999
9/931
9/999
9/991
9/991
9/991
9/991
9/991
9/991
9/991
9/991
9/990
9/990
9/991
9/991
9/991
9/991
9/991
9/991
9/991

نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد برونگرایی و دلپذیربودن بهطور معناداری
( )p>9/991شخصیت جامعهپسند را پیشبینی میکند .عالوهبرآن ،باوجدانبودن خردهمقیاسهای نگاه
از منظر دیگران و پریشانی فردی ( )p>9/991را پیشبینی میکند .از طریق عاطفة منفی نیز پریشانی
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فردی و استدالل اخالقی جهتگیریشده -دیگران ( )p>9/991پیشبینی شد .نروتیکبودن و جنسیت
آزمودنیها نیز استدالل اخالقی جهتگیریشده -دیگران را پیشبینی کردند.
برای پاسخ به پرسش سوم (دختران و پسران در ویژگیهای شخصیتی و خلقی و جامعهپسندی
چه تفاوتی با هم دارند) درمورد گروههای مستقل ،از روش تیتست استفاده شد .نتایج در جدول
 9مشاهده میشود.
جدول  .4نتایج تیتست بین دختر و پسر در متغیرهای پژوهش

نروتیکبودن
برونگرایی
دلپذیربودن
انعطافپذیری
باوجدانبودن
عاطفة مثبت
عاطفة منفی
شخصیت
جامعهپسند
مسئولیت اجتماعی
ارتباط همدالنه
نگاه از منظر
دیگران
پریشانی فردی
استدالل اخالقی
دوجانبه
استدالل
جهتگیریشده
نوعدوستی
خودگزارشی

جنسیت

میانگین

Sd.

دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر

29/91
22/39
20/12
21/22
21/21
22/93
21/01
21/30
31/91
39/10
29/01
23/19
29/91
10/90
01/31
03/19
21/01
21/02
19/03
13/32
11/91
11/92
0/19
0/31
19/01
0/11
11/10
0/99
19/10
19/11

1/901
1/193
1/011
9/111
9/299
9/191
1/991
9/011
1/910
9/930
3/991
3/920
3/311
3/911
11/922
12/210
9/209
9/101
3/311
2/101
2/191
2/191
2/991
2/123
2/119
3/992
2/191
2/101
9/110
9/991

t

df

Sig.

2/392

231

9/922

2/211

231

9/923

1/111

231

9/991

9/013

231

9/312

9/109

231

9/399

3/121

231

9/991

3/993

231

9/991

3/119

231

9/992

9/999

231

9/011

3/011

231

9/991

1/291

231

9/220

9/023

231

9/319

3/122

231

9/992

1/199

231

9/991

-9/110

231

9/199
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مطابق جدول  ،9دختران در بیشتر متغیرها شامل نروتیکبودن ،برونگرایی ،دلپذیربودن ،عاطفة
مثبت و منفی ،شخصیت جامعهپسند و خردهمقیاسهای استدالل اخالقی جهتگیریشده ،استدالل
اخالقی دوجانبه و ارتباط همدالنه ،بهطور معناداری نمراتی باالتر از پسران بهدست آوردند و در
بقیة متغیرها ،تفاوت معناداری میان دو گروه مشاهده نشد.

بحث و نتیجهگیری
بهاختصار نتایج پژوهش (جدول  3و  )9نشان داد از میان پنج عامل بزرگ شخصیت ،دلپذیربودن و
برونگرایی ،شخصیت جامعهپسند را پیشبینی میکنند .عاطفة مثبت ،سه زیرمقیاس جامعهپسندی
(مسئولیت اجتماعی ،نگاه از منظر همکاران و نوعدوستی خودگزارشی) را بهگونهای معنادار پیشبینی
میکند و پیشبینی معنادار دو زیرمقیاس (استدالل اخالقی جهتگیری شده -دیگران و پریشانی فردی)
برعهدة عاطفة منفی است .بررسی تفاوتهای جنسیتی نشان داد دختران در بیشتر متغیرها شامل
نروتیکبودن ،برونگرایی ،دلپذیربودن ،عاطفة مثبت و منفی ،شخصیت جامعهپسند و خردهمقیاسهای
استدالل اخالقی جهتگیریشده ،استدالل اخالقی دوجانبه و ارتباط همدالنه ،بهطور معناداری نمراتی
باالتر از پسران بهدست میآورند.
پژوهشهای پیشین در زمینة پیشبینیکنندههای شخصیتی جامعهپسندی نیز همسو با تحقیق
حاضر ،بر پیشبینیکنندگی دلپذیربودن و برونگرایی برای صفت جامعهپسندی تأکید داشتند؛ برای
نمونه میتوان به مطالعات کاوتینهو و دیگران ( ،)1112-1109:2913گرازینو و دیگران (:2999
 )113و دپو و کولین ( )901 :1000اشاره کرد.
در زمینة پیشبینیکنندگیهای خلقی جامعهپسندی نیز همسو با پژوهش حاضر ،تحقیقات
پیشین نشان دادند خلق مثبت ،در رفتار سازمانی جامعهپسندی تأثیر مثبت دارد (جرج:1001 ،
 )200و هیجانات مثبت بیشتر از هیجانات منفی و خنثی موجب ترغیب میشوند .در حالت
عواطف مثبت ،افراد بهوسیلة پیامهای سیاسی و اجتماعی بیشتر ترغیب میشوند (ایلونا و همکاران،
 .)911 :2991مکینتاش ( )11 :2999نشان داد عاطفة مثبت با اشتیاق اجتماعی رابطه دارد .شواهد
درمورد عاطفة مثبت نشان میدهد بسیاری از ویژگیهای شخصیتی مطلوب مانند جامعهپذیری و
رفتار جامعهپسند با آن مرتبط است (لیبومرسکی و کینگ .)193 :2991 ،روابط بینفردی ،با عاطفة
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مثبت در ارتباط است (بروس و همکاران .)11 :2911 ،آموزش در زمینة غمخواری و شفقت ،1اثر
مثبتی بر عاطفة مثبت دارد و عاطفة مثبت نیز بر افزایش جامعهپسندی اثرگذار است (لیبرگ و
همکاران ،)231 :2911 ،پژوهش حاضر نیز همسو با تحقیقات گذشته نشان داد عاطفة مثبت ،سه
زیرمقیاس جامعهپسندی (مسئولیت اجتماعی ،نگاه از منظر همکاران و نوعدوستی خودگزارشی) را
بهطور معنادار پیشبینی میکند.
نتایج قابلبحث تحقیق را میتوان در بررسی قدرت پیشبینیکنندگی معنادار صفات شخصیتی و
خلقی در خردهمقیاسهای شخصیت جامعهپسند یافت .با وجود آنکه تنها برونگرایی و دلپذیربودن
قادر بودند شخصیت جامعهپسندی را پیشبینی کنند ،متغیرهای پیشبین باوجدانبودن ،عاطفة مثبت،
نروتیکبودن و عاطفة منفی نیز هریک بین یک تا سه خردهمقیاس (جدول  )3از هفت زیرمقیاس
شخصیت جامعهپسند را پیشبینی کردند .این یافتهها نشانگر تنوع زیرشاخههای صفت جامعهپسندی
است .همانطورکه گفته شد ،جامعهپسندی و پژوهشهای فراوانی که بر رشد و ارتباطات
جامعهپسندی صورت گرفت ،هنوز در فهم این جهتگیری رفتاری با پرسشهای متعددی
روبهروست و با نتایج متفاوتی همراه شده است (دانفیلد و کالمر .)11 :2913 ،هنوز درمورد
زیرمقیاسهای جامعهپسندی ،توافقی حاصل نشده است .در ساخت پرسشنامة شخصیت جامعهپسند،
پنر ( )2992در نسخة خارجی و صفارینیا و باجالن ( ،)1301در هنجاریابی نسخة فارسی آن در
ایران به هفت زیرمقیاس دست یافتند ،اما نتایج فرعی پژوهش نشان داد متغیرهای پیشبین
باوجدانبودن ،عاطفة مثبت ،نروتیکبودن و عاطفة منفی ،هریک بین یک تا سه خردهمقیاس از هفت
زیرمقیاس شخصیت جامعهپسند را پیشبینی میکنند .این مسئله ،لزوم تحقیقات بیشتر برای
مفهومسازی و ساخت ابزارهای دیگری از سنجش جامعهپسندی را نشان میدهد.
نکتة شایانتوجه پژوهش ،قدرت پیشبینیکنندگی متغیر نروتیکبودن برای دو زیرمقیاس
جامعهپسندی (مسئولیت اجتماعی و استدالل اخالقی دوجانبه) و عاطفة منفی برای دو زیرمقیاس
جامعهپسندی (پریشانی فردی و استدالل اخالقی دوجانبه) است .در پاسخ به این پرسش که چرا
عاطفة منفی و نروتیکبودن ،بعضی از زیرمقیاسهای جامعهپسندی را پیشبینی میکند ،به ماهیت
زیرمقیاسها ،عوامل ایجادکننده و تشکیلدهندة جامعهپسندی برمیگردد (دانفیلد و کالمر:2913 ،
 .)11این یافتة پژوهش که عاطفة منفی توانست زیرمقیاس پریشانی فردی را پیشبینی کند
قابلپذیرش است ،اما پاسخدهی به این پرسش که آیا پریشانی فردی را میتوان یکی از
1. Compassion Training
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زیرمجموعههای جامعهپسندی بهشمار آورد ،نیاز به تحقیقات بیشتر دارد .در تأیید ارتباط عاطفة
منفی و نروتیکبودن با قدرت استدالل -که در این مطالعه بهدست آمد -چند پژوهش یافت شدند
که به ارتباط میان خلق و قدرت استدالل پرداختهاند .عاطفة منفی و نروتیکبودن ،با قدرت
استدالل در ارتباط است (شوارز و اسکورنیک .)213 :2993 ،پژوهشها نشان میدهند افراد
غمگین ،در تکالیف استدالل قیاسی بهتر از افراد نرمال و غیرغمگین عمل میکنند (فیدلر1001 ،؛
ملتون 1001 ،به نقل از استرنبرگ )929 :1319 ،که همسو با نتایج پژوهش است.
درمورد تفاوتهای جنسی در صفات شخصیت ،بهطورکلی در تمامی ملل و کشورها ،تمامی
پژوهشهای انجامشده درمورد پنج عامل بزرگ شخصیت نئو نشان دادند زنان در هر پنج مقیاس
نروتیکبودن ،برونگرایی ،انعطافپذیری ،دلپذیربودن و باوجدانبودن ،برتر از مردان هستند
(مککری و تراکسیانو199 :2991 ،؛ ساچمت و همکاران .)111 :2991 ،پژوهشها در جامعة
ایرانی نیز همسو با پژوهش حاضر ،همین نتایج را درمورد تفاوتهای جنسیتی گزارش کردند
(ایمانیفر.)11 :1309 ،
با توجه به نتایج این پژوهش که پنج عامل بزرگ شخصیت ،هریک زیرمقیاسهای متفاوتی از
شخصیت جامعهپسند را پیشبینی میکنند و با توجه به پژوهشهای پیشین دربارة ماهیت
جامعهپسندی که هنوز بهطور کامل زیرمجموعههای آن شناخته نشده است و تحقیق درمورد آن با
سؤاالت متعددی روبهرو بوده است (دانفیلد و کالمر ،)11 :2913 ،پیشنهاد میشود پژوهشهای
آینده روی مفهومسازی جامعهپسندی و تالش مجدد برای ساخت ابزارهای دیگر سنجش این
متغیر مهم روانشناسی اجتماعی تمرکز یابند .از محدودیتهای این پژوهش نیز جامعة آماری آن
است که محدود به دانشآموزان دبیرستانی است .این امکان وجود دارد که تعمیم نتایج پژوهش به
جوامع دیگر تحقیقاتی مانند دانشجویان متفاوت باشد.

منابع
 استرنبرگ ،رابرت ( ،)1319روانشناسی شناختی ،ترجمة کمال خرازی و الهه حجازی ،تهران:
انتشارات سمت.

 ایمانیفر ،حمیدرضا ( ،)1309رابطة پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت از زندگی ،دانشگاه
پیامنور استان فارس ،طرح پژوهشی.

 بارون ،رابرت؛ بیرن ،دان و برنسکامپ ،نایال ( ،)1311روانشناسی اجتماعی ،ترجمة یوسف کریمی،
تهران :نشر روان.
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