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 279-255: 9315اتبستان  ،2 ةشمار ،5 ةدور / ریانا اجتماعي رد تاتحقيق و مطالعات

 یپسندجامعه یخلق و یتیشخص یهاکنندهینیبشیپ

 1اینیصفار دیمج

 2یوسفیآقا رضایعل

 3فریمانیا درضایحم

 
 39/92/01: رشیپذ خیتار   11/90/09 :افتیدر خیتار

 

 دهیچک
 گرانید منفعت قصد به که است یاریاخت یرفتارها از یبزرگ گروه شامل ،یپسندجامعه رفتار

 بهتر شناخت سبب ،یپسندجامعه ةکنندینیبشیپ یخلق و یتیشخص عوامل شناخت. شودیم انجام
 یتمام ،یهمبستگ پژوهش نیا یآمار ةجامع. شودیم یاجتماع یاهتعامل رومندسازین عوامل
 پسر 129 و دختر 129 شامل نمونه. ستفسا شهر رستانیدب مقطع پسر و دختر آموزاندانش
 ةپرسشنام. شدند انتخاب یاچندمرحله یاخوشه صورتبه که است رستانیدب مقطع آموزدانش
 پاناس ةپرسشنام و نئو تیشخص بزرگ عامل پنج ةپرسشنام کوتاه فرم ،پسندجامعه تیشخص

(PANAS )ةکنندینیبشیپ بودن،ریدلپذ و ییگرابرون ،جینتا مطابق .هستند سنجش یابزارها 
 ،پسران با سهیمقا در پژوهش یرهایمتغ شتریب در دختران نیهمچن. است یپسندجامعه قدرتمند

 اما ،است نیشیپ یهاپژوهش با همسو ج،ینتا نیا. نددآور دستبه یباالتر نمرات معنادار طوربه
 3 تا 1 نیب کیهر زین یمنف ةعاطف و بودنکینروت مثبت، ةعاطف بودن،باوجدان نیبشیپ یرهایمتغ

 ،قیتحق یفرع یهاافتهی. ندردک ینیبشیپ را پسندجامعه تیشخص اسیرمقیز هفت از اسیمقخرده
 را یپسندجامعه سنجش از یگرید یابزارها ساخت و یسازمفهوم یبرا شتریب یهاپژوهش لزوم

 .دنکیم شنهادیپ

 .یینروزگرا تجربه، به یگشودگ ،یپسندجامعه بودن،ریدلپذ ،ییگرابرون بودن،باوجدان :یدیکل یهاواژه

  

                                                                                                                                              
 m.saffarinia@pnu.ac.ir  نور،امیپ دانشگاه اریدانش. 1

 arayeh1100@gmail.com نور،امیپ دانشگاه اریدانش. 2
 imanifar@gmail.com ،(مسئول سندةینو) نورامیپ دانشگاه یدکتر یدانشجو. 3
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 مقدمه

 گرانیافراد است که به قصد منفعت د یاریاخت یاز رفتارها یبزرگ گروهشامل  ،پسندجامعه رفتار

 سهم کردنمیتقس کردن،کمک مانند یگوناگون اشکال بهاست  ممکن کردنکمک نیا. شودیمانجام 

 رفتار .(2919 همکاران، و بارتالباشد ) یو همکار یرساناطالع ،2رساندنشیآسابه ،1خود

که آن اعمال را انجام  یفردبه  یمیمستقسود  چیکه ه رودیم کاربه یاعمال درمورد ،پسندجامعه

 همکاران،و  بارونباشد ) داشته همراهبه او یبرا یخطراتممکن است  یو حت رساندینم ،دهدیم

 یبرا کوکارانهین عمل و یاریاخت کار را یاجتماع تیحما رفتار ،یتجرب یهاپژوهش (.121: 1311

و  هاشناخت ،هانگرشاز  یامجموعهبه  زین انهپسندجامعه یریگجهت. کنندیم قلمداد گرید افراد

 یاجتماع یاهتعامل شدنرومندین و شیافزا موجب زیآمتیموفق یاگونهبه کهدارد  اشاره ییرفتارها

 یبرا افراد یهازهیانگ و عالئق به یاجتماع شناسانروان (.1-11:2919)همکاران و بارتال شودیم

 یخودپسند دربرابر یدوستنوع انتخاب ،یپسندجامعه. اندداشته یاژهیو توجه انهپسندجامعه رفتار

 گرانید یستیبهز موجباست که  یعمل ،پسندجامعهرفتار  (.191: 1099 ،تزیبرکو و ادرمن) است

 و فرد نایم تعارض بر هادگاهید از یبعض در هرچند ؛(199: 2991 همکاران،و  زنبرگوی)ا شودیم

 افراد یاجتماع عالئق از ،یتجرب یهاپژوهش (.110: 1019 س،یداو) اندداشته دیتأک یاجتماع منافع

 گرانید به کمک یبرا افراد یهاهزیانگ بر هاپژوهش نیا(. 129: 1009 دج،یمنزبر) دارد تیحکا

 و پنر) گذاردیم ریتأث یپسندجامعه بر که یتیشخص و یتیموقع یرهایمتغ و (91: 2991 گرنت،)

 رفتار ییهاتیفعال چه که دهندیم پاسخ پرسش نیا به و اندافتهی تمرکز (999: 2991 همکاران،

 .(091: 2911 همکاران، و یپاو) کندیم قیتشو را انهپسندجامعه

 درموردکه  یفراوان قاتیو تحق یپسندجامعهبر  یو عالئق تجرب یفلسف یطوالن خیتار برخالف

با  یرفتار یریگجهت نیصورت گرفته است، هنوز در فهم ا یپسندجامعهرشد و ارتباطات 

 ،پسندجامعهرفتار  ةدربار پژوهش(. 11: 2913 ،کالمر و لدیدانف) میهست روهروب یمتعدد یهاپرسش

انواع  نیرا ب یاما معنادار نییپا یهمبستگ ،از مطالعات یهمراه بوده است. بعض یمتفاوت جیبا نتا

 یارتباط ها،پژوهش از یبعض و (229: 2911 همکاران،و  لدیدانفاند )دادهنشان  پسندجامعهرفتار 

 همکاران،و  اروی -یرادکاند )افتهی گرانید رساندنشیآسابه و خود سهم کردنمیتقس نایم یقو

 آنان رساندنشیآسابه و گرانید به کردنکمک دررا  یهمبستگ نیا ،گریمحققان د .(910: 1013

                                                                                                                                              
1. Sharing 

2. Comforting 
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 یهایهمبستگ ندداد نشان ییهاپژوهش ،مقابلدر(. 311: 1090 ،هند و سنبرگیاند )افتی

 یبرا پسندجامعهاز فرد  گرانید یتقاضا ةویشبه نوع و  گر،ید یرهایخود با متغ سهم کردنمیتقس

 (.091: 1000 همکاران،و  یهد )دار یخود بستگ سهم کردنمیتقس

 ریتأث فرد یتیموقع یهاپاسخ بر ،پسندجامعه تیشخص با ارتباط در زین یتیشخص یهایژگیو

 یاجتماع یرفتارها محرک ،ییگرابرون مثال، یبرا ؛(231: 2919 همکاران، و یبرزسک) دنگذاریم

 اطالق هایژگیو از دسته آن به ،یتیشخص صفات (.113: 2991 ،یرسکیوبومیل و تکاچ) است

 ابعاد اگر(. 111: 1311 ،جان و نیپرو) ندداریپا مختلف یهاتیموقع در و زمان یط که شودیم

 افتی میخواه تیشخص یشناسروان در یعطف نقطة م،یباش کرده کشف را تیشخص یاساس

 جهینت نیا به نامحقق از یبعض امروزه ،ابعاد نیا یبررس در(. 191: 1002 ،جان و یکرمک)

 هستند صفات ساختار جامع یمعرف یبرا یعمل ةیفرض نیبهتر ،یعاملپنج یکل خطوط که انددهیرس

 از یمراتبسلسله یمدل ،تیشخص بزرگ عامل پنج ارچوبچ(. 229: 2992 ،ینیپروج و ردید)

 دو عامل، هر. شودیم ارائه سطح نیتریانتزاع در که است یکل عامل پنج ای یتیشخص یهایژگیو

 خاص عامل چند به خود و ردیگیم قرار ییگرادرون مقابلدر ییگرابرون ،مثال یبرا دارد؛ قطب

 بعد پنج اساسبر را انسان تیشخص ،یعاملپنج مدل (.11: 2913 کالمر، و لدیدانف) شودیم خالصه

 ینامهربان مقابلدر یغمخوار) 2بودنریدلپذ ،(گرانید از ییجدا مقابلدر یریپذجامعه) 1ییگرابرون

 مقابلدر بودنیعصب) 9یینروزگرا ،(یدیقیب مقابلدر یشناسفهیوظ) 3بودنباوجدان ،(یبدگمان و

 جان، و یکرمک) کندیم فیتوص (اطیحتا مقابلدر یکنجکاو) 1تجربه به یگشودگ و( نهیطمأن

 و تمرکز توجه، یهاسبک با ،باال در اشاره مورد تیشخص بزرگ عامل پنج از کیهر(. 191: 1002

 و مثبت خلق دو یریپذجامعه با لیدل نیهم به و دارند رابطه افراد در یمشخص اطالعات پردازش

 وجود یتیشخص صفات و یاجتماع یرفتارها نایم یادیز یهمبستگ ،رونیا از. ندارتباط در یمنف

 (.919: 2999 همکاران، و سیمار) دارد

و بافت  یرفتار یهایهمبستگ ،یفرد یهاتفاوتبر  ،پسندجامعهرفتار  یکاربرد یهاپژوهش

 صفات کنار در گرید افراد حضور .(191: 2991 همکاران،و  زنبرگیا) دارندتمرکز  یتیموقع

                                                                                                                                              
1. Extraversion 
2. Agreeableness 

3. Conscientiousness 

9. Neuroticism 

1. Openness 
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 معتقدند معاصر یاجتماع شناسانروان شتریب. دارد ریتأث گرانید به کردنکمک رفتار در ،یتیشخص

 اثر پسندجامعه رفتار یبرا یریگمیتصم رب گریکدی با تعامل در ،یتیموقع و یتیشخص عوامل که

 رفتار ،1تیموقع درضرب شخص کردیرو (.113: 2999 همکاران، و نویگراز) دنگذاریم

 که یتیموقع در ،پژوهش کی در ،مثال یبرا ؛دنکیم نییتب یقبولقابل حد تا را افراد کردنکمک

 به حاضر یزمان تنها ،نییپا بودنریدلپذ سطح با افراد داشت، قرار ینییپا ةدرج در کردنکمک ارزش

 که است یصفت بودنریدلپذ .شدندیم مواجه یهمدل بر متمرکز شاخص کی با که بودند کردنکمک

 یتیموقع یهابافت در ،باال بودنریدلپذ با یافراد اما ،دارد دیتأک اعتماد و یهمدل ،یهمکار بر

 و نویگراز) است آنان اریبس یپسندجامعه علتبه احتماالً که دکردنیم کمک زین گوناگون

 بعد. دندر ارتباط باش یپسندجامعه با یشناختبعد روان دو رسدیم نظربه(. 113: 2999 همکاران،

 یعاملدر مدل پنج که شانیتیتقو تیماه علتبه رونیب یاجتماع یهاتیموقعبه  شیگرا اول شامل

که در  یافراد .دارد انطباق ییگرابرون( با صفت 100: 1002 ،یکرمک و کاستا) تیشخص

 ،یرفتار نظر از فعال ،یریپذجامعه یهایژگیو یدارا ،آورندیم دستبه ییباال نمرة ییگرابرون

بعد  نیدوم (.901: 1000 ن،یکول و دپو) دارند نییهستند که نمرات پا یو شادتر از افراد نیبخوش

 شانیازهاین به همدالنه دادنپاسخو  گرانیافراد در مراقبت از د شیگرا ،یپسندجامعهمرتبط با 

 نمرات که یافراد. شودیم مشخص بودنریدلپذبا صفت  یعاملدر مدل پنج هایژگیو نیکه ا است

 با رند،یگیم ینییپا نمرات که یافراد با سهیمقا در ،آورندیم دستبه بودنریدلپذ صفت در ییباال

 .شوندیم مشخص دوستانهنوع و کنندهیهمکار یهایژگیو

 احساسات عواطف،. ندردا نقش یپسندجامعه در زین یعاطف عوامل ،یتیشخص عوامل برعالوه

 طیمح با هاآن تعامل یچگونگ و رفتار جینتا و طیمح از هاآن ریتفس یرو ،افراد جاناتیه و

 دارند یاجتماع یزندگ از انسان اتیتجرب یچگونگ بر یادیز ریتأث ،جاناتیه. است رگذاریتأث

 و یبردل مطالعات اساسبر (210: 1011) گنیتل و واتسن(. 209: 1011 همکاران، و باستون)

 یبندطبقه یبرا را 2یمنف و مثبت ةعاطف مدل ،(91: 2990 س،ینبیاست و نگریس از نقل به) همکاران

 هیپا یعاطف بعد دو به را عواطف زین (911: 2993) کالرک و واتسن .گرفتند کارهب جاناتیه

 و یناخرسند احساس و یذهن یتینارضا و اندوه که است یمنف ةعاطف یکی ؛کردند یبندمیتقس

 کار به اشتغالعدم و یدرون سأی از یعموم یبعد ،یمنف ةعاطف ؛کندیم فیتوص را یندیناخوشا

                                                                                                                                              
1. Person × Situation 

2. Positive Affect and Negative Affect Scale (PANAS) 
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 ،حقارت ،تنفر غم، خشم، لیقب از یاجتناب یخلق یهاحالت ،آن دنبالبه که است بخشلذت

 از یحالت که است مثبت ةعاطف ،دوم یعاطف بعد. دیآیم دیپد تیعصبان و ترس گناه، احساس

 فیط ةرندیدربرگ مثبت ةعاطف. رودیم شماربه بخشلذت کار به اشتغال و ادیز تمرکز فعال، یانرژ

 ل،یتما شوق، و شور ،یتوانمند احساس ،یشاد جمله از مثبت یخلق یهاحالت از یاگسترده

 و یزشیانگ یرفتارها ،بخشلذت حاالت از یامجموعه شامل و است خود به اعتماد و عالقه

 و آغاز در و است یاتیح ،یشخصنیب یازهاین و اهداف یبرا مثبت ةعاطف. شودیم کیولوژیزیف

 تا فرد که است نیا گرنشان مثبت ةعاطف. رودیم کاربه همسر و نیوالد دوستان، با ارتباطات حفظ

 یمنف ةعاطف کهیدرحال ؛دارد الهام و بودنفعال بودن،یقو ،یزدگجانیه احساس اندازه چه

 یآزردگروان و یریپذکیتحر ،خشم ،یدرماندگ احساس حد چه تا فرد که است آن ةکنندمنعکس

 دارند صفت آن یرنجورروان و ییگرابرون ابعاد با یکینزد ارتباط ،یمنف و مثبت ةعاطف .کندیم

 تفکر از همواره که هستند یپرنوسان یهاواکنش ،عواطف (.1999: 2999 همکاران، و سیتسائوس)

 عواطف پردازانهینظر از یبعض(. 112: 1009 پوپ، و هدسون) دنریپذیم ریتأث فرد شناخت و

 وجود فرد کی در زمانهم است ممکن که ندگریکدی از مستقل یمنف و مثبت ةعاطف معتقدند

 ،کالرک و واتسون) ستندین وستاریپ کی در یمنف و مثبت عواطف یعنی ؛دهند رخ و باشند داشته

 کی سر دو یمنف و مثبت ةعاطف دو است، شده ارائه یتازگبه که ییهامدل در اما ،(911: 2993

 زین یمتعدد یپژوهش شواهد(. 021: 2991 کوهن، و سمنیپر) ندگریکدی به لیتبدقابل و ندوستاریپ

 .(120: 2991 هامر، و دایچ) است شده یگردآور هنیزم نیا در

 گرانیدو  اروی-یرادک گر،ید یرهایو ارتباط آن با متغ یپسندجامعه یهاپژوهش مورددر

 یرفتارها یهاپژوهش در یپسندجامعه آنکه نخست. اندکرده(، سه مشکل را ذکر 910: 1013)

 ،دارند یکمتر ارزش که ییرهایمتغ بر یاریبس دیتأک آنکه دوم. دشویم یبررس یخاص و محدود

و  یعاطف ،یشناخت ةکه سه جنب دارد وجود یاندک یهاپژوهش آنکه صورت گرفته است. سوم

 یو عاطف یرفتار ،یبعد شناخت سههر به پژوهش، نیا در .باشد کرده مطالعه زمانهمرا  یرفتار

 رد یخلق و یتیشخص عوامل یکنندگینیبشیپ یبررس پژوهش، نیا هدف. دشویمتوجه 

 زانیم ،یخلق و یتیشخص عوامل کدام میبدان که است آن پژوهش ةمسئل. است یپسندجامعه

 به آن یهاپرسش ،پژوهش اتیادب و اهداف به توجه با. ندنکیم ینیبشیپ را افراد یریپذجامعه

 :است ریز شرح

 ینیبشیپ را افراد یپسندجامعه زانیم که دارد را آن تیقابل تیشخص بزرگ عامل پنج ایآ .1
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  د؟نک

  د؟نکیم ینیبشیپ را افراد یپسندجامعه زانیم ،یمنف و مثبت خلق ایآ .2

 دارد؟ وجود معنادار تفاوت یپسندجامعه زانیم در پسران و دختران نایم ایآ .3

 

 پژوهش یشناسروش

 پسر آموزاندانش یتمام ،یهمبستگ پژوهش نیا یآمار جامعة :یریگنمونه روش و نمونه جامعه،

 یبرا بودندسترسدر لیدلبه شهر نیا .ستا فارس استان در فسا شهر یهارستانیدب دختر و

 پسرانه ةمدرس چهارده فسا در .شد انتخاب( نفر هزار 121 حدود) یتیجمع مناسب تعداد و نامحقق

 یاخوشه یریگنمونه از استفاده با ،پژوهش نیا در. دارد وجود دخترانه ةمدرس دوازده و

. شدند انتخاب پسرانه ةمدرس چهار و دخترانه ةمدرس چهار ،یتصادف صورتبه ابتدا ،یاچندمرحله

 انتخاب یتصادف صورتبه نفر 19( رستانیدب سوم و دوم اول،) یلیتحص یةپا هر از ،مدرسه هر در

 هاآن درمورد هاآزمون که شدند انتخاب نمونه عنوانبه پسر 129 و دختر 129 ،تیدرنها .شدند

 جینتا بودنمحرمانه و اجرا ةدربار حاتیتوض ةارائ با و یگروه صورتبه هاآزمون. گرفت انجام

. است جامعه معرف ،کوکران فرمول به توجه با زین هانمونه تعداد. شد اجرا کالس طیمح در آزمون

 یتیجنس و یسن یهادامنه به توانیم را آن یهاافتهی حاضر، یپژوهش ةنمون بودنمعرف به توجه با

 به پژوهش نیا یهاافتهی میتعم و دییتأ یبرا که است واضح البته. داد میتعم فسا شهر آموزاندانش

 .است ازین یرگید یمواز یهاپژوهش به ،گرید یسن یهادامنه و یآمار جوامع

 پسندجامعه تیشخص ةپرسشنام: پسندجامعه تیشخص ةپرسشنام( الف: سنجش ابزار

 یشناسروان در یعموم یاسیمق عنوانبه ،معمول طوربه که کرد یطراح( 2992) پنر را یاهیگویس

 ةنسخ نیا. رودیم کاربه یتیشخص صفت منظر از پسندجامعه یهاشیگرا یابیارز یبرا ،یاجتماع

 و اینیصفار پژوهش در ،پرسشنامه نیا. است پسندجامعه تیشخص اسیمق ةخالص ،یاهیگویس

 ییایپا. است شده یابیهنجار دانشجو 119 یرو ،(11: 1301 ا،ینیصفار از نقل به ،1309) باجالن

 آن یهااسیمقخرده یبرا و 01/9 پرسشنامه کل یبرا ،ییبازآزما روش از استفاده با ،پرسشنامه

 و 90/9 پرسشنامه کل یبرا یدرون یهمسان بیضر روش از استفاده با و 1 تا 92/9 نیب بیترتبه

 از استفاده با ،جینتا. است بخشتیرضا که آمد دستبه 99/9 تا 19/9 نیب آن یهااسیمقخرده یبرا

 نشان AGFI=0/95 و RMSEA=0/02، GFI=0/96 رینظ ییهاشاخص و یدییتأ عامللیتحل روش

 .دارد یخوب برازش یرانیا ةجامع در ،یدوعامل ساختار که داد
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 در آن یهاپاسخ که یسؤال 19 معتبر پرسشنامة نیا :نئو یتیشخص کوتاه فرم ةپرسشنام( ب

. است شده یابیهنجار( 19: 1399) یگروس دست به رانیا در ،است یانهیگزپنج کرتیل اسیمق

 برابر بیترتبه روز 39 ةفاصل در مجدد آزمون -آزمون روش به N,E,O,A,C یهااسیرمقیز ییایپا

 و پرسشنامه نیا زمانهم ییروا ةنیزم در. است آمده دستبه 90/9،19/9،91/9،13/9 ،90/9 با

 ةشددنظریتجد پرسشنامة سوتا،نهیم یتیشخص یاجنبهچند پرسشنامة کز،یبر رزیما ختیر ةپرسشنام

 یهمبستگ یفردنیب ةرگ اسیمق و هارگه فهرست و زاکرمن و لفوردیگ مزاج یبررس ا،یفرنیکال

 نئو عوامل ییروا مورددر زین ییهاگزارش(. 119: 1311 مالزاده،) شد گزارش یقبول قابل و معنادار

 آن کامل فرم با ،نئو ةشدکوتاه ابزار که کردند اظهار( 199: 1010) کاستا و یکرمک. شد ارائه

 یهااسیمق با را 11/9 از باالتر یهمبستگ کوتاه، فرم یهااسیمق کهیاگونهبه ؛دارد یقیدق مطابقت

 .ددار کامل فرم

 که است یخودسنج اسیمق ،یمنف و مثبت ةعاطف اسیمق :یمنف و مثبت ةعاطف اسیمق( ج

 سنجش منظوربه و( 132: 2999 در،یاسنا و لوپز از نقل به ،1011) تلگن و کالرک واتسن، توسط

 اسیمقخرده کی ،یعاطف بعد هر سنجش یبرا. شد ساخته 2یمنف ةعاطف و 1مثبت ةعاطف بعد دو

 از( ادیز اریبس=1 تا کم اریبس= 1) یانقطهپنج اسیمق کی یرو هاهیگو. شد گرفته نظردر یاهیگوده

 بیضرا. است 19 تا 19 نیب اسیمقخرده هر یبرا نمرات ةدامن. شوندیم یبندرتبه یآزمودن یسو

 19/9 یمنف ةعاطف اسیمقخرده یبرا و 11/9 مثبت ةعاطف اسیمقهخرد یبرا( آلفا) یدرون یسازگار

 ییروا ،یعامل صحت نیهمچن و اسیمقخرده دو یدرون اعتبار ،(1319) دژکام و پوریبخش. است

 ابزار نیا کمک به ،ییروا لحاظ از. کردند دییتأ یرانیا یهانمونه در را ابزار نیا اعتبار و سازه

 .کرد جدا هم از نانیاطم درصد 01 سطح در را افسرده و مضطرب مارانیب توانیم

 

 پژوهش جینتا
 نیانگیم با( سوم و دوم اول، مقاطع) رستانیدب آموزدانش پسر 129 و دختر 129 پژوهش نیا در

 استاندارد انحراف و نیانگیم شامل پژوهش یهاداده یفیتوص آمار. کردند شرکت سال 11/11 یسن

 .است شده ارائه 1 جدول در

 

                                                                                                                                              
1. PANAS-P 

2. PANAS-N 
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 پژوهش یفیتوص آمار جینتا. 1 جدول

 اریمع انحراف نیانگیم ریمتغ اریمع انحراف نیانگیم ریمتغ

 910/12 01/01 پسندجامعه تیشخص 021/9 11/11 سن

 بودنکینروت
 (تیشخص اسیرمقیز)

11/23 130/1 
  یاجتماع تیمسئول

 (یپسندجامعه اسیرمقیز)
09/21 939/9 

  ییگرابرون
 (تیشخص اسیرمقیز)

92/20 919/1 
  همدالنه ارتباط

 (یپسندجامعه اسیرمقیز)
13/19 293/3 

  بودنریدلپذ
 (تیشخص اسیرمقیز)

39/29 100/9 
 اسیرمقیز) گرانید منظر از نگاه

 (یپسندجامعه
29/11 191/2 

  بودنریدلپذ
 (تیشخص اسیرمقیز)

10/21 919/1 
  یفرد یشانیپر

 (یپسندجامعه اسیرمقیز)
12/0 991/2 

 بودنباوجدان
 (تیشخص اسیرمقیز)

90/31 131/1 
 دوجانبه یاخالق استدالل

 (یپسندجامعه اسیرمقیز)
92/19 112/2 

  مثبت ةعاطف
 (یخلق اسیرمقیز)

91/39 199/3 

 یاخالق استدالل
 گرانید -شدهیریگجهت

 (یپسندجامعه اسیرمقیز)

33/19 939/2 

  یمنف ةعاطف
 (یخلق اسیرمقیز)

99/21 119/3 
 یخودگزارش یدوستنوع

 (یپسندجامعه اسیرمقیز)
30/19 129/9 

 

 تیشخص بزرگ عامل پنج استاندارد انحراف و نیانگیم ابتدا پژوهش، یفیتوص جینتا ةارائ در

 و مثبت ةعاطف سپس و بودنباوجدان و بودنریدلپذ بودن،ریدلپذ ،ییگرابرون بودن،کینروت شامل

 اسیمقخرده هفت یفیتوص جینتا ،تینهادر و شودیم ارائه پسندجامعه تیشخص و یمنف

 یهاتفاوت یفیتوص آمار تکرار، از یریجلوگ و اختصار یبرا. شودیم داده نشان یپسندجامعه

 .شودینم ارائه 1 جدول در ،9 جدول در آن مجدد ارائة لزوم لیدلبه ،فوق یرهایمتغ در یتیجنس

 .است مشاهدهقابل 2 جدول در قیتحق یرهایمتغ نیب یهمبستگ سیماتر نیهمچن
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 پژوهش یرهایمتغ نیب یهمبستگ سیماتر جینتا .2 جدول
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 چهار با ،پسندجامعه تیشخص داد نشان( 2 جدول) پژوهش یرهایمتغ نیب یهمبستگ جینتا نیترمهم

 ،ییگرابرون با ،مثبت ةعاطف .دارد معنادار یهمبستگ( بودنکینروت جزبه) نئو تیشخص بزرگ عامل

 با زین یمنف ةعاطف. دارد معنادار یمنف رابطة بودنکینروت با و مثبت رابطة بودنباوجدان و بودنریدلپذ
 .دارد معنادار یمنف رابطة بودنباوجدان و ییگرابرون با و مثبت رابطة بودنریدلپذ و بودنکینروت

 و مثبت عواطف و تیشخص بزرگ عامل پنج) پژوهش دوم و اول یهاپرسش به پاسخ یبرا

 روش از (کندیم ینیبشیپ را آن یهااسیمقخرده و پسندجامعه تیشخص زانیم چه تا یمنف
 .است شده ارائه 3 جدول در جینتا که دش استفاده گامبهگام ونیرگرس
 

 آن یهااسیرمقیز و پسندجامعه تیشخص بر مستقل یرهایمتغ یرگذاریتأث سازوکار. 3 جدول
 B SE B Beta sig مستقل ریمتغ وابسته ریمتغ

 پسندجامعه تیشخص
 991/9 302/9 131/9 191/9 ییگرابرون

 991/9 391/9 191/99 119/9 بودنریدلپذ

 یاجتماع تیمسئول

 991/9 911/9 911/9 391/9 بودنریدلپذ

 999/9 111/9 910/9 110/9 مثبت ةعاطف

 931/9 -.139/9 991/9 -192/9 بودنکینروت

 همدالنه ارتباط

 999/9 109/9 919/9 131/9 بودنباوجدان

 991/9 239/9 991/9 199/9 ییگرابرون

 991/9 193/9 299/9 192/9 سن

 یفرد یشانیپر
 991/9 219/9 991/9 199/9 یمنف ةعاطف

 991/9 - 239/9 929/9 -919/9 بودنباوجدان

 گرانید منظر از نگاه

 991/9 299/9 939/9 919/9 بودنباوجدان

 991/9 109/9 931/9 191/9 بودن ریدلپذ

 991/9 119/9 999/9 139/9 مثبت ةعاطف

 یاخالق استدالل
 دوجانبه

 991/9 303/9 932/9 101/9 ییگرابرون

 990/9 111/9 939/9 901/9 بودنریدلپذ

 990/9 191/9 929/9 992/9 بودنباوجدان

 یاخالق استدالل
 -شدهیریگجهت
 گرانید

 991/9 399/9 939/9 119/9 ییگرابرون

 991/9 -211/9 311/9 -131/1 تیجنس

 991/9 239/9 932/9 123/9 بودنریدلپذ

 991/9 191/9 920/9 919/9 بودنکینروت

 991/9 -121/9 991/9 -909/9 یمنف ةعاطف

 یدوستنوع
 یخودگزارش

 991/9 211/9 913/9 100/9 مثبت ةعاطف

 991/9 293/9 911/9 109/9 ییگرابرون
 

 یمعنادار طوربه بودنریدلپذ و ییگرابرون داد نشان رهیمتغچند ونیرگرس لیتحل و هیتجز جینتا

(991/9>p )نگاه یهااسیمقخرده بودنباوجدان ،آنبرعالوه. کندیم ینیبشیپ را پسندجامعه تیشخص 

 یشانیپر زین یمنف ةعاطف قیطر از .کندیم ینیبشیپ را( p<991/9) یفرد یشانیپر و گرانید منظر از
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 تیجنس و بودنکینروت. شد ینیبشیپ( p<991/9) گرانید -شدهیریگجهت یاخالق استدالل و یفرد

 .نددکر ینیبشیپ را گرانید -شدهیریگجهت یاخالق استدالل زین هایآزمودن

 یپسندجامعه و یخلق و یتیشخص یهایژگیو در پسران و دختران) سوم پرسش به پاسخ یبرا

 جدول در جینتا. دش استفاده تستیت روش از مستقل، یهاگروه درمورد (دارند هم با یتفاوت چه

 .شودیم مشاهده 9
 

 پژوهش یرهایمتغ در پسر و دختر نیب تستیت جینتا. 4 جدول

 .Sd. t df Sig نیانگیم تیجنس 

 بودنکینروت
 922/9 231 392/2 901/1 91/29 دختر
 193/1 39/22 پسر

 ییگرابرون
 923/9 231 211/2 011/1 12/20 دختر
 111/9 22/21 پسر

 بودنریدلپذ
 991/9 231 111/1 299/9 21/21 دختر
 191/9 93/22 پسر

 پذیریانعطاف
 312/9 231 013/9 991/1 01/21 دختر
 011/9 30/21 پسر

 بودنباوجدان
 399/9 231 109/9 910/1 91/31 دختر
 930/9 10/39 پسر

 مثبت ةعاطف
 991/9 231 121/3 991/3 01/29 دختر
 920/3 19/23 پسر

 یمنف ةعاطف
 991/9 231 993/3 311/3 91/29 دختر
 911/3 90/10 پسر

 تیشخص
 پسندجامعه

 992/9 231 119/3 922/11 31/01 دختر
 210/12 19/03 پسر

 یاجتماع تیمسئول
 011/9 231 999/9 209/9 01/21 دختر
 101/9 02/21 پسر

 همدالنه ارتباط
 991/9 231 011/3 311/3 03/19 دختر
 101/2 32/13 پسر

 منظر از نگاه
 گرانید

 220/9 231 291/1 191/2 91/11 دختر
 191/2 92/11 پسر

 یفرد یشانیپر
 319/9 231 023/9 991/2 19/0 دختر
 123/2 31/0 پسر

 یاخالق استدالل
 دوجانبه

 992/9 231 122/3 119/2 01/19 دختر
 992/3 11/0 پسر

 استدالل
 شدهیریگجهت

 991/9 231 199/1 191/2 10/11 دختر
 101/2 99/0 پسر

 یدوستنوع
 یخودگزارش

 199/9 231 -110/9 110/9 10/19 دختر
 991/9 11/19 پسر
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 ةعاطف بودن،ریدلپذ ،ییگرابرون بودن،کینروت شامل رهایمتغ شتریب در دختران ،9 جدول مطابق

 استدالل شده،یریگجهت یاخالق استدالل یهااسیمقخرده و پسندجامعه تیشخص ،یمنف و مثبت

 در و آوردند دستبه پسران از باالتر ینمرات یمعنادار طوربه همدالنه، ارتباط و دوجانبه یاخالق

 .دشن مشاهده گروه دو نایم یمعنادار تفاوت ،رهایمتغ ةیبق

 

 یریگجهینت و بحث
 و بودنریدلپذ ت،یشخص بزرگ عامل پنج انیم از داد نشان (9 و 3 جدول) پژوهش جینتا اختصاربه

 یپسندجامعه اسیرمقیز سه ،مثبت ةعاطف. کنندیم ینیبشیپ را پسندجامعه تیشخص ،ییگرابرون

 ینیبشیپ معنادار یاگونهبه را( یخودگزارش یدوستنوع و همکاراننگاه از منظر  ،یاجتماع تیمسئول)

( یفرد یشانیپر و گرانید -شده یریگجهت یاخالق استدالل) اسیرمقیز دو معنادار ینیبشیپ و کندیم

 شامل رهایمتغ شتریب در دختران داد نشان یتیجنس یهاتفاوت یبررس .است یمنف ةعاطف ةبرعهد

 یهااسیمقخرده و پسندجامعه تیشخص ،یمنف و مثبت ةعاطف بودن،ریدلپذ ،ییگرابرون بودن،کینروت

 ینمرات یمعنادار طوربه همدالنه، ارتباط و دوجانبه یاخالق استدالل شده،یریگجهت یاخالق استدالل

 .ندآوریم دستبه پسران از باالتر

 قیتحق با همسو زین یپسندجامعه یتیشخص یهاکنندهینیبشیپ ةنیزم در نیشیپ یهاپژوهش

 یبرا ؛ندداشت دیتأک یپسندجامعه صفت یبرا ییگرابرون و بودنریدلپذ یکنندگینیبشیپ بر ،حاضر

: 2999) گرانید و نویگراز ،(1112-1109:2913) گرانیدو  نهویتوکا مطالعات به توانیم نمونه

 .کرد اشاره( 901: 1000) نیکولو  دپو و( 113

 قاتیتحق حاضر، پژوهش با همسو زین یپسندجامعه یخلق یهایکنندگینیبشیپ ةنیزم در

: 1001 جرج،) دارد مثبت ریتأث یپسندجامعه یسازمان رفتار در ،مثبت خلق ندداد نشان نیشیپ

 حالت در. شوندیم بیترغ موجب یخنث و یمنف اتجانیه از شتریب مثبت جاناتیه و (200

 همکاران، و لونایا) شوندیم بیترغ شتریب یاجتماع و یاسیس یهاامیپ ةلیوسبه افراد ،مثبت عواطف

 شواهد. دارد رابطه یاجتماع اقیاشت با مثبت ةعاطف داد نشان( 11: 2999) نتاشیمک(. 911: 2991

 و یریپذجامعه مانند مطلوب یتیشخص یهایژگیو از یاریبس دهدیم نشان مثبت ةعاطف درمورد

 ةعاطف با ،یفردنیب روابط (.193: 2991 نگ،یک و یبومرسکیل) است مرتبط آن با پسندجامعه رفتار
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 اثر ،1شفقت و یغمخوار ةنیزم در آموزش(. 11: 2911 همکاران، و بروس) است ارتباط در مثبت

 و برگیل) است ثرگذارا یپسندجامعه شیافزا بر زین مثبت ةعاطف و دارد مثبت ةعاطف بر یمثبت

 سه ،مثبت ةعاطف داد نشان گذشته قاتیتحق با همسو زین حاضر پژوهش ،(231: 2911 همکاران،

 را( یخودگزارش یدوستنوع و همکاراننگاه از منظر  ،یاجتماع تیمسئول) یپسندجامعه اسیرمقیز

 .دنکیم ینیبشیپ معنادار طوربه

 و یتیشخص صفات معنادار یکنندگینیبشیپ قدرت یبررس در توانیم را قیتحق بحثقابل جینتا

 بودنریدلپذ و ییگرابرون تنها آنکه وجود با. افتی پسندجامعه تیشخص یهااسیمقخرده در یخلق

 ،مثبت ةعاطف بودن،باوجدان نیبشیپ یرهایمتغ ،کنند ینیبشیپ را یپسندجامعه تیشخص بودند قادر

 اسیرمقیز هفت از( 3 جدول) اسیمقخرده سه تا کی نیب کیهر زین یمنف ةعاطف و بودنکینروت

 یپسندجامعه صفت یهارشاخهیز تنوع گرنشان هاافتهی نیا. کردند ینیبشیپ را پسندجامعه تیشخص

و ارتباطات  رشدکه بر  یفراوان یهاپژوهش و یپسندجامعه شد، گفته کهطورهمان. است

 یمتعدد یهاپرسشبا  یرفتار یریگجهت نیهنوز در فهم ا ،صورت گرفت یپسندجامعه

 مورددر هنوز. (11: 2913 و کالمر، لدی)دانف است شده همراه یمتفاوت جینتا با و ستروهروب

 ،پسندجامعه تیشخص پرسشنامة ساخت درحاصل نشده است.  یتوافق ،یپسندجامعه یهااسیرمقیز

 در آن یفارس ةنسخ یابیهنجار در ،(1301) باجالن و اینیصفار و یخارج نسخة در( 2992) پنر

 نیبشیپ یرهایمتغ داد نشان پژوهش یفرع جینتا اما ،ندافتی دست اسیرمقیز هفت به رانیا

 هفت از اسیمقخرده سه تا کی نیب کیهر ،یمنف ةعاطف و بودنکینروت ،مثبت ةعاطف بودن،باوجدان

 یبرا شتریب قاتیتحق لزوم مسئله، نیا. ندنکیم ینیبشیپ را پسندجامعه تیشخص اسیرمقیز

 .دهدیم نشان را یپسندجامعه سنجش از یگرید یابزارها ساخت و یسازمفهوم

 اسیرمقیز دو یبرا بودنکینروت ریمتغ یکنندگینیبشیپقدرت  ،پژوهش توجهانیشا ةنکت

 اسیرمقیزدو  یابر یمنف ةعاطف( و دوجانبه یو استدالل اخالق یاجتماع تیمسئول) یپسندجامعه

که چرا  پرسش نی. در پاسخ به ااست (دوجانبه یو استدالل اخالق یفرد یشانیپر) یپسندجامعه

 تیبه ماه ،دکنیم ینیبشیپرا  یپسندجامعه یهااسیرمقیزاز  یبعض ،بودنکیو نروت یمنف ةعاطف

: 2913 و کالمر، لدی)دانف گرددیبرم یپسندجامعه ةدهندلیتشکو  جادکنندهیاعوامل  ،هااسیرمقیز

 دنک ینیبشیپرا  یفرد یشانیپر اسیرمقیزتوانست  یمنف ةعاطف که پژوهش ةافتی نیا(. 11

از  یکی توانیم را یفرد یشانیپر ایآ که پرسش نیا به یدهپاسخ اما ،است رشیپذقابل

                                                                                                                                              
1. Compassion Training 
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 ةعاطفارتباط  دییتأدارد. در  شتریب قاتیبه تحق ازین آورد، شماربه یپسندجامعه یهارمجموعهیز

 شدند افتی پژوهشچند  -آمد دستبه مطالعه نیکه در ا -استدالل قدرت با بودنکیو نروت یمنف

قدرت  با ،بودنکیو نروت یمنف ةعاطف. اندپرداختهو قدرت استدالل  خلق انیمبه ارتباط  که

 افراد ندهدیم نشان هاپژوهش(. 213: 2993 ک،یاسکورن و شوارز) استاستدالل در ارتباط 

 ؛1001 دلر،یفکنند )یمعمل  نیغمگریبهتر از افراد نرمال و غ یاسیاستدالل ق فیدر تکال ،نیغمگ

 .است پژوهش جیکه همسو با نتا (929: 1319 استرنبرگ، از نقل به 1001 ،ملتون

 یتمام ،کشورها و ملل یتمام در یطورکلبه ت،یشخص صفات در یجنس یهاتفاوت درمورد

 اسیمق پنج هر در زنان ندداد نشان نئو تیشخص بزرگ عامل پنج درمورد شدهانجام یهاپژوهش

 هستند مردان از برتر ،بودنباوجدان و بودنریدلپذ ،یریپذانعطاف ،ییگرابرون بودن،کینروت

 ةجامع در هاپژوهش (.111: 2991 همکاران، و ساچمت ؛199: 2991 ،انویتراکس و یکرمک)

 ندکرد گزارش یتیجنس یهاتفاوت درمورد را جینتا نیهم ،حاضر پژوهش با همسو زین یرانیا

 (.11: 1309 فر،یمانیا)

 از یمتفاوت یهااسیرمقیز کیهر ،تیشخص بزرگ عامل پنج که پژوهش نیا جینتا به توجه با

 تیماه ةدربار نیشیپ یهاپژوهش به توجه با و کنندیم ینیبشیپ را پسندجامعه تیشخص

 با آن درمورد قیتحق و است نشده شناخته آن یهارمجموعهیز کامل طوربه هنوز که یپسندجامعه

 یهاپژوهش شودیم شنهادیپ ،(11: 2913 کالمر، و لدیدانف) است بوده روهروب یمتعدد سؤاالت

 نیا سنجش گرید یابزارها ساخت یبرا مجدد تالش و یپسندجامعه یسازمفهوم یرو ندهیآ

 آن یآمار ةجامع زین پژوهش نیا یهاتیمحدود از. دنابی تمرکز یاجتماع یشناسروان مهم ریمتغ

 هب پژوهش جینتا میتعم که دارد وجود امکان نیا. است یرستانیدب آموزاندانش به محدود که است

 .باشد متفاوت انیدانشجو مانند یقاتیتحق گرید جوامع

 

 منابع

 ،تهران:  ،یحجازو الهه  یخراز کمال ةترجم ،یشناخت یشناسروان(، 1319رابرت ) استرنبرگ
 .سمت انتشارات

 دانشگاه ،یزندگ از تیرضا و تیشخص بزرگ عامل پنج ةرابط(، 1309) درضایحم ،فریمانیا 
 .یطرح پژوهش ،فارس استان نورامیپ

 ،یمیکر وسفی ةترجم ،یاجتماع یشناسروان(، 1311) الینا و برنسکامپ، دان رن،یب ؛رابرت بارون، 
 .روان نشر: تهران
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 یمنف و مثبت ةعاطف اسیمق یدییتأ یملاعلیتحل» ،(1319) محمود دژکام، و عباس ،پوریبخش»، 
 .311 -311: 9 ةشمار ،یشناسروان ةمجل

 محمدجعفر ةترجم ،پژوهش و هینظر ،تیشخص یشناسروان ،(1311) وریال جان، و الرنس ن،یپرو 
 .شییآ نشر: تهران ور،یکد نیپرو و یجواد

 ارجمند انتشارات :تهران ،تیشخص و یاجتماع یشناسروان یهاآزمون ،(1301) دیمج ا،ینیصفار. 

 و  هایژگیو یلیتحل ینئو و بررس یتیشخص دیجد یابیهنجار(، 1399) یرتقیم ،یفرش یگروس
 دانشگاه: تهران ،یشناسروان یدکتر ةرسال ،رانیا یهادانشگاه انیدانشجو نیآن در ب یساختار عامل
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