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چکیده
 بر اساس يک طرح.هدف اين پژوهش تعيين نقش واسطهای همدلی در رابطه سالمت اجتماعی و سرمايه روانشناختی والدين با رفتار جامعهپسند در نوجوانان بود
 دختر) با روش نمونهبرداری خوشهای تصادفی انتخاب شدند و به180  پسر و189(  سال) شهر تهران18  تا15(  نوجوان دبيرستان دوره دوم369 ،همبستگی
 مادر) نيز مقياس211  پدر و158(  والدين آنها.) پاسخ دادند1982 ،) و مقياس همدلی (بريانت1995 ، كرايگر و فريفيلد، فريتشی،مقياس رفتار جامعهپسند (پنر
 دادهها با استفاده از آزمون همبستگی پيرسون.) را تکميل كردند1998 ،) و مقياس سالمت اجتماعی (كييز2007 ، آوی و نورمن، اواليو،سرمايه روانشناختی (لوتانز
 افزايش، نتايج نشان داد سطح باالی همدلی نوجوانان و سطوح باالی سالمت اجتماعی و سرمايه روانشناختی والدين.و مدل يابی معادالت ساختاری تحليل شد
، همچنين همدلی در رابطه بين سالمت اجتماعی و سرمايه روانشناختی والدين و رفتار جامعهپسند نوجوانان.رفتار جامعهپسند در نوجوانان را پيشبينی می كند
 يافتهها اهميت ايجاد برنامههای آموزشی جهت ارتقای همدلی و توجه به نقش مهم والدين بهعنوان عوامل تأثيرگذار بر نوجوانان بهمنظور.نقش واسطهای دارد
.افزايش رفتار جامعهپسند در آنها را نشان میدهد كه در كاهش مشکالت بعدی نوجوانی مانند رفتار ضد اجتماعی و بزهکاری نقش تعيينكننده دارد
 همدلی، نوجوانان، سالمت اجتماعی، سرمايه روانشناختی، رفتار جامعهپسند:واژههای کلیدی
Abstract
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T

he aim of this study was to investigate the mediating role of empathy in the relationship between parent's social health and
psychological capital and prosocial behavior in adolescents. In this descriptive-correlational study, 369 adolescent high

school students (within the age range of 15-18) in Tehran (180 girls and 189 boys) were randomly selected using cluster sampling
method. They subsequently filled Prosocial Behavior Scale (Penner, Fritzche, Craiger & Freifeld, 1995) and Empathy Scale (Bryant,
1982). The parents (211 mother and 158 father) filled the Psychological capital Scale (Lutanz, Oliwi, Avolio & Norman, 2007) and
Social health Scale (Keye, 2004) questionnaires. Finally, data were analyzed using Pearson correlation coefficient and structural
equation modeling. The results showed that high level of adolescents' empathy and high levels of social health and psychological
capital of parents would increase the possibility of prosocial behavior in adolescents. On the other hand, empathy mediates the
relationship between social health and the psychological capital of parents and the adolescents’ prosocial behavior. Findings indicates
the importance of setting educational programs for promoting empathy and paying attention to the important role of parents as
influential factors on adolescents in order to increase prosocial behavior. This factor plays a decisive role in reducing future problems
such as antisocial behavior and delinquency in adolescents.
Keywords: prosocial behavior, psychological capital, social health, adolescents, empathy
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رابطه دارد (سيلک ،برادی ،بويالن و دوالن .)2018 ،در ميان عوامل

تعادل روانی ،عاطفی و هيجانی ،برقراری روابط جامعهپسند با

زمينهای ،تأثيرات والدينی مهمترين پيشبينیكننده رفتار

اطرافيان و كسب مهارتهای اجتماعی از نيازهای مهم دوره

جامعهپسندانه هستند و نيات خيرخواهانه ،همساالن و مدرسه در

نوجوانی محسوب میشود (كانولی و ديگران .)2010 ،رفتار

مرتبههای بعدی قرار میگيرند (الی ،سو و شک ،)2015 ،زيرا

جامعهپسند 1كه به معنی تمايل افراد به عمل داوطلبانه برای سود

يادگيری اجتماعی مشاهدهای (مانند مشاهده موقعيتهای كمک

رساندن به ديگران است ،اصل بنيادين طبيعت انسان و فضيلتی

كردن بهوسيله ديگران) و الگوهای جامعهپسندانه بر انجام رفتار

مهم در همه جوامع در نظر گرفته میشود و بر عملکرد فردی و

خيرخواهانه و فعاليتهای جامعهپسندانه تأثير میگذارد (شوماكر،

تعاملهای بين فردی تأثير مثبتی دارد (الم .)2012 ،جامعه برای

كاستر و كارتنر)2018 ،؛ از اينرو ،محيطهای مثبت خانوادگی

رشد دمکراسی به جوانانی نياز دارد كه برای مشاركت در رفتار

رفتارهای جامعهپسندانه در نوجوانان را افزايش میدهد (كرندال،

مسئوالنه اجتماعی و شركت فعاالنه در زندگی اجتماعی و مدنی،

قازاريان ،دی و رايلی2016 ،؛ هور ،تيلور ،جيانگ ،پاری و هبرستيک،

ارزش ويژهای قائل هستند (مالين و پاز .)2015 ،مشاركت نوجوانان

 )2017و طرد شدن و ناديده گرفته شدن از سوی ديگران (پذيرش

در فعاليتهای جامعهپسندانه در گرو آگاهسازی آنها و توانايی برای

اجتماعی كمتر) ،سطوح پايين رفتار جامعهپسند را بهدنبال دارد

پذيرش هنجارهای اجتماعی و استانداردهای اخالقی جامعه است.

(پاكاسالتی ،كارجاالنن و كلتيکانگزـ جرواينين.)2002 ،

اين مشاركت تغييرات مثبتی برای نوجوانان و درنتيجه منافعی برای

طبق شواهد ،سبک والدگری مقتدرانه 7و دمکراتيک كه

جامعه بهعنوان يک كل به همراه خواهد داشت (الم .)2012 ،رفتار

دربرگيرنده گرمی ،حمايت ،پاسخدهی و تعاملهای گسترده است ،با

جامعهپسند هر رفتاری است كه به ديگران سود میرساند .به

سطوح باالی رفتار جامعهپسند همراه است (پاديالـ والکر ،فراسر و

اشتراک گذاشتن و اهدای منابع ،آرامش دادن به ديگران ،داوطلب

هارپر2012 ،؛ جراردی ،مانتس ،الكنر و ولنتينر2015 ،؛ ونگوتم،

شدن برای فعاليتهای خيرخواهانه و كمک كردن به نيازمندان،

ونهوف ،وناكن ،دیكاسترو و رايجميکرز2014 ،؛ هارپر ،پديالـ

نمونههای معمول رفتار جامعهپسندانه هستند (ايزنبرگ ،فابس و

والکر و جنسن .)2016 ،نظارت و سرپرستی والدينی با رفتار

اسپينراد .)2006 ،پژوهشها نشان میدهد رفتار جامعهپسند

جامعهپسند بيشتر (پاديالـ والکر و ديگران )2012 ،و مهار

نوجوانان با سطوح پايينتر رفتارهای ضد اجتماعی 2در آينده ،حرمت

روانشناختی والدينی 8بيشتر با رفتار جامعهپسندانه كمتر مرتبط است

خود 3باال و كاهش مشکالت برونیسازی 4همانند پرخاشگری و

(فوزيانی ،دميتروپائولو ،ميشاليدز و ونپتيگم2016 ،؛ كارماكر و گاش،

بزهکاری (پورسل ،الرسن ،رابين ،بوثـ الفورس و رزـ كرسنر،

 .)2012ادراک نوجوانان از مطالبات و مهار روانشناختی والدين از

2008؛ زوفيانو و ديگران2014 ،؛ كارلو و ديگران2014 ،؛ هافمن و

طريق ادراک پيوستگی متعادل 9با آنها (رابطه سالم والدـ كودک كه

مولر )2018 ،همراه است .به دليل چنين تأثيرات مهمی ،اهميت

در آن ،كودكان همانطور كه میتوانند به والدين احساس نزديکی

جستوجوی عوامل مؤثر بر رفتار جامعهپسند در نوجوان آشکار

داشته باشند ،بهعنوان فردی جدا ،خودمختاری 10خود را حفظ

میشود .واكنش جامعهپسندانه در نوجوانان با بسياری از عوامل

میكنند) با همدلی و رفتار جامعهپسند در نوجوانان رابطه دارد؛ به

فردی (مانند شخصيت ،خودكارآمدی ،حرمت خود /خودپنداشت،5

عبارت ديگر ،تقويت پيوستگی متعادل در رابطه والدـ كودک در طول

نظمجويی هيجانی ،6مهارتهای اجتماعی ،ارزشهای فردی،

زمان به ارتقای سطح همدلی و رفتار جامعهپسند در نوجوانان كمک

دانش ،استدالل اخالقی ،و همدلی) و زمينهای (مانند جنس ،والدين/

میكند .مطالبات والدين بسته به كيفيت رابطه والدـ كودک ،نقش

خانواده ،همساالن ،مدرسه ،رسانه ،محله ،فرهنگ ،ورزش و مذهب)

مهمی در تحول همدلی و رفتار جامعهپسند در نوجوانان دارد (يو ،فنگ
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و دی .)2013 ،با در نظر گرفتن پژوهشهای موجود مرتبط با تأثير

افزون بر آن ،نتايج پژوهش الی و ديگران ( )2015در جوانان

والدين بر رفتار جامعهپسند نوجوانان ،اين پژوهش قصد دارد تا نقش

چينی نشان میدهد نفوذ اجتماعی 5به ميزان زيادی با رفتار

سرمايه روانشناختی 1والدين و سالمت اجتماعی آنها در رفتار

جامعهپسند رابطه دارد و درنتيجه ،جامعهپذيری 6و حمايت اجتماعی7

جامعهپسند را بررسی كند .مفهوم سرمايه روانشناختی كه نخستين

در زمينه هنجارها و رفتارهای جامعهپسند تأثير قدرتمندی بر رفتار

بار توسط لوتانز ،يوسف و اواليو ( )2006معرفی شد ،بهعنوان تحول

جوانان میگذارد .همچنين از بين مؤلفههای اجتماعی ،حمايت

روانشناختی مثبت فردی در نظر گرفته میشود و معنايی فراتر نسبت

اجتماعی با اعتماد بين فردی و رفتار جامعهپسند رابطه مثبت (گوا،

به كل متشکل از اين خصوصيات دارد .سرمايه روانشناختی با

 )2017و محروميت اجتماعی ادراکشده با رفتار جامعهپسند رابطه

مؤلفههای خودكارآمدی (اعتماد به خود 2كه فرد را قادر میسازد از

منفی معنادار دارد و نمرات باالی محروميت اجتماعی با رفتارهای

عهده تکاليف چالشبرانگيز برآيد) (استاجکويک و ليتنز،)1998 ،

ضد اجتماعی همراه است (افوالبی .)2014 ،در همين راستا ،اين

اميدواری (صبور بودن در مسير اهداف و موفقيت ،و توانايی در نظر

پژوهش سالمت اجتماعی والدين بر رفتار جامعهپسند نوجوانان را

گرفتن گزينههای موجود در مواقع الزم) (اشنايدر،)2002 ،

مدنظر قرار داده است.

تابآوری (قوی بودن در برابر چالشها و دشواریها) تعريف شده

افراد در جامعه توصيف میكند كه دربرگيرنده پنج بعد پذيرش

است (لوتانز و ديگران .)2006 ،بهطوركلی ادراک نوجوانان از خود،

اجتماعی ،8مشاركت اجتماعی ،9شکوفايی اجتماعی ،10انسجام

ازجمله عقايد خودكارآمدی ،با پاسخدهی جامعهپسندانه در آنها

اجتماعی 11و يکپارچگی اجتماعی 12است .پذيرش اجتماعی به اين

مرتبط است (الساندری ،كاپرارا ،ايزنبرگ و استکا2009 ،؛ كاپرارا،

معناست كه فرد جامعه را از طريق شخصيت و خصوصيات افراد

الساندری ،دیگيونتا ،پانرائی و ايزنبرگ .)2010 ،پژوهشها نشان

ديگر بهعنوان طبقه كلی تفسير میكند كه ضامن احساسهای

میدهد كه خوشبينی نسبت به آينده بهطور مثبتی با رفتار

خوب افراد نسبت به ديگران و اعتماد به شرافت و سختكوشی

جامعهپسندانه در زنان و بهطور منفی با پاسخدهی جامعهپسندانه در

آنها است .اين موضوع به باور عمومی و نگرش مثبت نسبت به

مردان همراه است (ايوانز و اسماكوسکی ،)2015 ،صفات تابآوری

جامعه منجر میشود .مشاركت اجتماعی به معنای ارزيابی ارزش

بهطور مثبت با رفتارهای جامعهپسندانه و نوعدوستانه در طول زمان

اجتماعی افراد است .در اين رابطه ،شخص احساس میكند كه

رابطه دارد (اتکينز ،هارت و دانلی2005 ،؛ الساندری و ديگران)2014 ،

عضوی فعال در جامعه است و میتواند به منافع همگانی كمک

و فاصله اجتماعی 4و يکپارچگی اجتماعی از عوامل تعيينكننده رفتار

كند ،اعمال خاصی را انجام دهد و مسئوليت اجتماعی داشته باشد.

نوعدوستانه هستند (برانازـ گارزا و ديگران.)2010 ،

شکوفايی اجتماعی به ارزيابی ظرفيتها و خط سير جامعه

فرخی و سبزی ( )1394با بررسی نقش واسطهای سرمايه

میپردازد .افراد باور دارند كه ظرفيت اجتماعی كامل در يک جامعه

روانشناختی در رابطه بين شادكامی دانشجويان و الگوهای

میتواند از طريق اعضای آن ،دولت و مؤسسهها شناسايی شود.

ارتباطی خانواده نتيجه گرفتند كه ارتباط مطلوب در خانواده،

فرد بهتنهايی به شکوفايی جامعه كمک میكند و درباره آينده

زمينههای تعامل بيشتر با اعضا را فراهم میكند و با رشد بسياری

جامعه خوشبين است .انسجام اجتماعی درباره ادراک كيفيت،

از توانايیهای فردی منجر به شادكامی میشود .با وجود اين،

سازمان و عملکرد جهان اجتماعی و نگرانی برای دانستن درباره

پژوهشها در زمينه تأثير سرمايه روانشناختی والدين بر نوجوانان،

آن است .افراد احساس مشاركت میكنند و فکر میكنند قادر به

بهويژه بر رفتار جامعهپسند ،بسيار محدود است.

درک جهانی هستند كه در آن زندگی میكنند .اگرچه آنها آگاهاند
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خوشبينی( 3افکار مثبت در رابطه با موفقيت كنونی و آينده) و

كييز ( )1998سالمت اجتماعی را ارزيابی شرايط و كاركرد
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كه در جهانی كامل زندگی نمیكنند ،اما میخواهند به زندگی خود

دارد (ليو ،گانگ ،لی و زو .)2017 ،پژوهش وانگ و ديگران

معنا دهند .درنهايت يکپارچگی اجتماعی ،ارزيابی كيفيت رابطه

( )2013نقش واسطهای نسبی همدلی شناختی در رابطه بين

افراد با جامعه را دربرمیگيرد .فرد بر اساس هنجارها و ارزشها،

رگههای گسيخته 5منفی و كاركرد اجتماعی را تأييد میكند.

به يک گروه يا جامعه احساس تعلق میكند .اين گروه میتواند

همچنين بر اساس پژوهش هانتر ،فيگوردو ،بکر و ماالموس

محله ،دوستان ،باشگاهها يا جامعه بهعنوان يک كل باشد كه فرد

( ،)2007همدلی هيجانی بر خطر درگير شدن در بزهکاری

از آن حمايت دريافت میكند (كييز.)1998 ،

غيرجنسی اثر واسطهای دارد.

در رابطه با پيشبينهای فردی احتمالی رفتار جامعهپسند،

همدلی شناختی به توانايی ارزيابی وضعيت و اتخاذ ديدگاه

تصور بر اين است كه همدلی ،انگيزه بروز رفتار ياریرسان را

ديگران اشاره دارد و همدلی هيجانی ،توانايی به اشتراک گذاشتن

فراهم میكند .پژوهشهای نيز بر رابطه مثبت همدلی و رفتار

تجارب هيجانی ديگران است (شامایـ سوری .)2011 ،طبق

جامعهپسند تأكيد كردهاند (برای مثال ،فلدمنهال ،داگليش،

پژوهش گونزالز و الی ( ،)2017رابطه ميان اسنادهای بيرونی 6و

ايوانس و مابز2015 ،؛ وندرگراف ،كارلو ،كراسيتی ،كوت و برانج،

كمکرسانی درونگروهی بهطور نسبی با مسئوليتپذيری

 .)2018همدلی سازهای چندبعدی شامل اتخاذ ديدگاه( 1ديدن امور

اجتماعی و همدلی واسطهگری میشود ،درحالیكه مدلی در رابطه

از ديد ديگران) ،توجه همدالنه( 2احساسهای گرمی ،دلسوزی و

بين اسنادهای جبری 7و كمکرسانی درونگروهی بهطور نسبی

اهميت دادن به ديگران) ،تخيل( 3همهويت شدن با شخصيت

نقش واسطهای دارد .همچنين ،همدلی رابطه بين دلبستگی به

ديگر) و پريشانی شخصی( 4اضطراب و ناراحتی ناشی از مشاهده

والدين و همساالن ،و رفتارهای جامعهپسندانه با خشونت فيزيکی

تجربه منفی فرد ديگر) است (ديويس .)1983 ،به عبارت ديگر،

در دانشجويان مکزيکی آمريکايی را واسطهگری میكند (كارلو،

درک وضعيت درونی ديگران (درک ديدگاه) و تجربه احساسهای

مکگينلی ،هيز و مارتينز .)2012 ،تعامل والدين و فرزندان ،اعمال

نگرانی برای ديگران (نگرانی همدالنه) ،رفتار جامعهپسند را

والدگری ،نگرش والدينی و وضعيت سالمت روانی مادران نيز با

تسهيل میكند (هافمن )2000 ،و برعکس ،مشاركت در رفتار

تحول همدلی در كودكان رابطه دارد (تانگ و ديگران .)2012 ،با

جامعهپسند نيز میتواند ديدگاه همدالنه را پرورش دهد (كارلو،

توجه به آنچه تاكنون ذكر شد ،شواهد نشاندهنده تأثيرات والدينی

پاديالـ والکر و نيلسون .)2015 ،همدلی كمتر ،رفتارهای

در رفتار جامعهپسند نوجوانان است.

جامعهستيز بيشتر و همدلی بيشتر ،رفتارهای جامعهپسند بيشتری

با توجه به شواهد پژوهشی ،اين پژوهش از ميان عوامل

را پيشبينی میكند (اندرسون و اوليوس2001 ،؛ فيندلی ،جراردی

واسطهای احتمالی تأثيرگذار ،نقش همدلی را مورد آزمون قرار داد.

و كاپالن .)2006 ،طبق پژوهش مکماهون ،ورنسمن و پارنز

سؤال مهمی كه در اين پژوهش مطرح شده است عبارت است از

( ،)2006نوجوانان آمريکايیـ آفريقايی با همدلی بيشتر ،رفتارهای

اينکه آيا همدلی میتواند بخشی از واريانس مشترک ميان دو

جامعهپسند بيشتری را از خود نشان میدهند .نظريههای زيادی

عامل تأثيرات والدينی و رفتار جامعهپسند در نوجوانان را تبيين و

درباره مکانيزم اثر همدلی بر رفتار افراد وجود دارد ،اما معنای

بهعبارتديگر در رابطه بين تأثيرات والدينی و رفتار جامعهپسند

بسياری از اين نظريهها بر اين فرض استوار است كه ميزان باالی

نوجوان نقش ميانجی ايفا كند .ازآنجاكه نويسندگان ،پژوهشی را

همدلی ،رفتارهای ضد اجتماعی را مهار میكند و احتمال

كه به تعيين نقش واسطهای همدلی در رابطه بين والدين و رفتار

رفتارهای مثبت اجتماعی را افزايش میدهد (جوليف و فارينگتون،

جامعهپسند بپردازد را نيافتند ،در اين پژوهش ،نقش همدلی

 .)2006بر اساس شواهد ،همدلی در رابطه بين ژن ( CD38ژن

بهعنوان عامل تأثيرگذار بر رفتار جامعهپسند در نوجوانان ،در بافت

تنظيمكننده انتشار اُكسیتوسين) و نوعدوستی ،نقش واسطهای

تأثيرات والدين بررسی میشود .در شکل  ،1مدل رابطه ساختاری
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منصوره نیکوگفتار ،ساناز میرغفاری

بين تأثيرات والدينی (سرمايه روانشناختی و سالمت اجتماعی) و

به همدلی را نشان میدهد .نمره همدلی با جمع جبری پاسخها

رفتار جامعهپسند با واسطهگری همدلی مشخص شده است.

بهدست میآيد.
ويژگیهای روانسنجی اين مقياس توسط سازنده مورد تأييد
قرارگرفته و ضريب آلفای كرونباخ  0/91محاسبه شده است .روايی و

سالمت اجتماعی

همسانی درونی اين مقياس توسط دادس و ديگران ( )2008نيز

والدين

بررسی و تأييد شده است .در ايران ،عارفی ( )1386اعتبار بازآزمايی
همدلی

رفتار جامعهپسند

مقياس همدلی را با فاصله دوهفته در دانشآموزان ايرانی برابر 0/79

سرمايه روانشناختی

گزارش كرد .همبستگی منفی ميان نمرات شاخص همدلی با

والدين

پرخاشگری آشکار  0/38و پرخاشگری ارتباطی  -0/37و رابطه مثبت
مقياس با رفتار جامعهپسند  0/38دانشآموزان نيز حاكی از روايی سازه

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

مناسب اين ابزار بود (عارفی .)1386 ،در اين پژوهش ،ضريب اعتبار
روش

مقياس با استفاده از آلفای كرونباخ  0/71بهدست آمد.

روش اين پژوهش توصيفی از نوع همبستگی بود .از بين 6

پرسشنامه سرمایه روانشناختی (لوتانز و ديگران،

دبيرستان دوره دوم منطقه  2شهر تهران ،با استفاده از فرمول

 .)2007اين پرسشنامه  24مادّه و چهار زيرمقياس (خودكارآمدی،6

كوكران 369 ،1دانشآموز با دامنه سنی  15تا  18سال ( 189پسر

اميدواری ،7تابآوری 8و خوشبينی )9دارد كه هر زيرمقياس شامل

و  180دختر) با روش نمونهبرداری خوشهای تصادفی انتخاب

 6مادّه است .آزمودنی به هر مادّه در مقياس ليکرت ششدرجهای

شدند و به همراه والدينشان ( 211مادر و  158پدر) در پژوهش

(از كامالً مخالفم تا كامالً موافقم) پاسخ میدهد و كسب نمره

شركت كردند كه دانشآموزان مقياسهای همدلی 2و رفتار

باالتر ،نشانگر سرمايه روانشناختی بيشتر است.

سالمت اجتماعی 5را تکميل كردند 252 .نفر از دانشآموزان در

خوشبينی ،اميدواری ،تابآوری و خودكارامدی بهترتيب ،0/79

رده سنی  15-16و  117نفر در رده سنی  17-18سال قرار

 0/72 ،0/76و  0/75گزارش شد .در ايران ،ضرايب اعتبار ابزار

داشتند .والدين نيز در محدوده سنی  31سال به باال بودند كه

با روش آلفای كرونباخ در پژوهش بهادری خسروشاهی ،هاشمی

بيشترين طبقه به  36-40سال و كمترين به  31-35سال

نصرتآباد و باباپور خيرالدين ( )1391برابر  0/85و در پژوهش

اختصاص داشت 17/6 .درصد از والدين دارای تحصيالت ديپلم و

محمودی ،يونسی و رحيمیزاده ( )1393برابر  0/78بهدست آمد.

كمتر ( 65نفر) 27/9 ،درصد كاردانی ( 103نفر) 35/5 ،درصد

همچنين در پژوهش رجايی ،نادی و جعفری ( ،)1396ضرايب

كارشناسی ( 131نفر) 11/1 ،درصد كارشناسی ارشد ( 41نفر) و

آلفای كرونباخ برای مقياس سرمايه روانشناختی برابر  0/89و

 7/9درصد دكتری ( 29نفر) بودند .تحليل دادههای گردآوریشده

برای زيرمقياسهای خوشبينی ،اميد ،تابآوری و خودكارآمدی

در دو سطح توصيفی (ميانگين و انحراف استاندارد) و استنباطی

بهترتيب  0/73 ،0/83 ،0/70و  0/87بهدست آمد .نتايج تحليل

(ضريب همبستگی و مدليابی معادالت ساختاری) انجام شد.

عاملی تأييدی نيز در بررسی رجايی و ديگران ( )1396نشان داد

مقیاس همدلی (بريانت .)1982 ،اين مقياس دارای  22مادّه

كه مدل چهارعاملی از شاخصهای برازندگی مطلوبی برخوردار

و نمرهگذاری آن بهصورت مثبت (نمره  )1يا منفی (نمره صفر)

است و همبستگی كل ابزار با عاملهای خوشبينی ،اميد،

است .پاسخ مثبت گرايش به همدلی و پاسخ منفی عدم گرايش

تابآوری و خودكارآمدی بهترتيب  0/78 ،0/87 ،0/76و 0/84
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جامعهپسند 3و والدين ،پرسشنامههای سرمايه روانشناختی 4و

آلفای كرونباخ ابزار توسط سازندگان برای زيرمقياسهای

99

سالمت اجتماعی و سرمایه روانشناختی والدین با رفتار جامعهپسند در نوجوانان :نقش واسطهای همدلی

است كه روايی مطلوبی را نشان میدهد .در اين پژوهش اعتبار

مشاركت اجتماعی  ،0/79چسبيدگی اجتماعی  ،0/76شکوفايی

پرسشنامه سرمايه روانشناختی با استفاده از آلفای كرونباخ 0/85

اجتماعی  0/82بهدست آمد (كييز .)1998 ،همچنين اعتبار ابزار با

بهدست آمد.

روش آلفای كرونباخ در پژوهشهای كيگوگنانی و ديگران

مقیاس رفتار جامعهپسند( 1پنر ،فريتشی ،كرايگر و فريفيلد،

( )2008برابر  ،0/88در پژوهش مظفری ،دهقان نيری و دادخواه

 .)1995اين پرسشنامه دو عامل كلی (همحسی معطوف به

( )2014برابر  ،0/87در پژوهش شربتيان ( )1391برابر  0/90و در

ديگران و كمکرسانی) 30 ،مادّه و  7زيرمقياس دارد كه عبارتاند

پژوهش پورافکاری ( 0/87 ،)1391گزارش شد .باباپور خيرالدين،

از :مسئوليت اجتماعی 7( 2مادّه) ،ارتباط همدالنه 4( 3مادّه) ،نگاه

طوسی و حکمتی ( )1388نيز ضريب آلفای كرونباخ برای كل

از منظر ديگران 5( 4مادّه) ،پريشانی فردی 3( 5مادّه) ،استدالل

مقياس  0/78و برای زيرمقياسهای يکپارچگی اجتماعی ،0/71

ديگران7

مشاركت اجتماعی و پذيرش اجتماعی  ،0/74شکوفايی اجتماعی

( 3مادّه) و نوعدوستی خودگزارشی 5( 8مادّه) .نمرهگذاری مادّهها

 0/70و چسبندگی اجتماعی  0/77گزارش كردند .در اين پژوهش،

ال
بر اساس مقياس ليکرت پنجدرجهای از كامالً مخالفم ( )1تا كام ً

اعتبار ابزار با استفاده از آلفای كرونباخ  0/78بهدست آمد.

اخالقی دوجانبه 3( 6مادّه) ،استدالل اخالقی معطوف به

در اين پژوهش ،برای بررسی رابطه دوبهدو ميان متغيرها ،از

موافقم ( )5انجام میشود.
همسانی درونی و روايی مقياس رفتار جامعهپسند توسط
سازندگان بسيار مطلوب گزارش شده است (پنر و ديگران،

همبستگی پيرسون و بهمنظور تحليل آماری دادهها از تحليل
مسير و معادالت ساختاری استفاده شد.

 .)1995در ايران صفارینيا و باجالن ( )1390آلفای كرونباخ اين
مقياس را  0/79گزارش كردهاند .روايی همزمان ابزار نيز از
طريق همبسته كردن آن با سياهه شخصيت نئو( 9مکكری 10و
كاستا )1989 ،11برابر  0/46گزارش شد (صفارینيا .)1395 ،در
اين پژوهش اعتبار مقياس رفتار جامعهپسند با استفاده از آلفای
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كرونباخ  0/89بهدست آمد.
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پرسشنامه سالمت اجتماعی (كييز .)1998 ،اين پرسشنامه

یافتهها
ميانگين ،انحراف استاندارد و ضرايب همبستگی متغيرهای
پژوهش در جدول  1آمده است.
جدول 1
ميانگين ،انحراف استاندارد و ضرايب همبستگی متغيرهای پژوهش
M

SD

1

خودگزارشدهی ،پنج بعد و  33مادّه دارد كه ابعاد آن عبارتاند از:

 .1رفتار جامعهپسند

3/31

0/48

-

يکپارچگی اجتماعی 7( 12مادّه) ،پذيرش اجتماعی 7( 13مادّه)،

 .2سالمت اجتماعی

3/19

0/50

*0/52

-

مشاركت اجتماعی 6( 14مادّه) ،چسبيدگی اجتماعی 6( 15مادّه) و

 .3سرمايه روانشناختی

3/69

0/58

*0/48

*0/39

شکوفايی اجتماعی 7( 16مادّه) .مادّههای پرسشنامه در يک مقياس

 .4همدلی

3/40

0/54

*

*

متغیرها

0/32

2

0/41

3

*

0/38

*P < 0/001

پنجدرجهای ليکرت از كامالً مخالفم ( )1تا كامالً موافقم ()5
نمرهگذاری میشود .بر اين اساس ،دامنه نمره كل پرسشنامه در

نتايج جدول  1نشان میدهد بين همه متغيرهای پژوهش

دامنه  36تا  165قرار دارد و نمرات باالتر بيانگر سالمت بيشتر است.

همبستگی معنادار وجود دارد .در ادامه بهمنظور بررسی مدل

آلفای كرونباخ پرسشنامه سالمت اجتماعی توسط سازنده ابزار

پژوهش از روش مدليابی معادالت ساختاری استفاده شد .پيش

برای ابعاد يکپارچگی اجتماعی  ،0/78پذيرش اجتماعی ،0/82

از تحليل دادهها ،مفروضههای مدليابی معادالت ساختاری مورد
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منصوره نیکوگفتار ،ساناز میرغفاری

بررسی قرار گرفت .در همين راستا جهت بررسی نرمال بودن

میتوان گفت مفروضه عدم وجود خودهمبستگی مورد تأييد است.

توزيع متغيرها از آزمون كولموگروفـ اسميرنف 1استفاده شد كه

همچنين مفروضه همخطی برای متغيرهای برونزای پژوهش با

نتايج آن در جدول  2ارائه شده است.

استفاده از شاخصهای تحمل 3و عامل تورم واريانس 4بررسی شد.
نتايج نشان داد مفروضه همخطی محقق شده است ،زيرا مقدار

جدول 2

تحمل در همه متغيرها به عدد يک نزديک بود و مقادير عامل

نتايج آزمون كولموگروفـ اسميرنف بهمنظور بررسی نرمال بودن متغيرهای

تورم واريانس در همه آنها از حد بحرانی  2كمتر بود.

پژوهش

در ادامه و پيش از تدوين مدل نهايی پژوهش ،مدل اندازهگيری

رفتار

سالمت

سرمایه

جامعهپسند

اجتماعی

روانشناختی

Z

1/151

1/122

1/356

0/190

سطح معناداری

0/072

0/102

0/077

0/090

آمارهها

همدلی

متغيرهای رفتار جامعهپسند ،سالمت اجتماعی ،سرمايه روانشناختی
و همدلی مورد بررسی قرار گرفت .در مدلهای اندازهگيری سه
متغير اول ،مقادير همه بارهای عاملی بيشتر از  0/30بود ،اما در مدل
اندازهگيری مربوط به متغير همدلی 6 ،مادّه كه دارای بار عاملی

مطابق جدول  2در تمام متغيرها توزيع نرمال است .جهت

كمتر از  0/30بودند از تحليلها كنار گذاشته شدند و سپس مدل

بررسی مفروضه عدم وجود خودهمبستگی در خطاهای پژوهش،

نهايی پژوهش آزمون شد .در اين راستا ،جدول  4شاخصهای

از آماره دوربينـ واتسون 2استفاده شد كه مقدار آن  1/75بهدست

برازش مدل پژوهش را نشان میدهد كه بر اساس معيار هو و بنتلر

آمد؛ ازآنجاكه مقدار مورد نظر در دامنه  1/5تا  2/5قرار دارد

( ،)1999مدل از برازش مطلوبی برخوردار است.

جدول 4
شاخصهای برازش مدل پژوهش
CFI

NFI

GFI

IFI

χ2/dF

مقادير قابل قبول

<0/05

≥0/08

<0/90

<0/90

<0/90

<0/90

>3

مقادير محاسبهشده

0/43

0/071

0/93

0/91

0/96

0/95

2/341

شاخص برازندگی RMSEA PCLOSE

پژوهش در سطح  P>0/001معنادار هستند .اثر مستقيم متغير

 5ارائه شده است.

سرمايه روانشناختی بر همدلی ( ،)β=0/38 ،P>0/001و رفتار

جدول 5

جامعهپسند نوجوانان ( ،)β=0/48 ،P>0/001معنادار است.

ضرايب استاندارد و سطح معناداری مسيرهای مستقيم مدل پژوهش
T

SD

همچنين اثر مستقيم سالمت اجتماعی بر همدلی (،P>0/001

سرمايه روانشناختی به همدلی

0/38

*2/17

0/36

 ،)β=0/41و بر رفتار جامعهپسند نوجوانان (،P>0/001

سالمت اجتماعی به همدلی

0/41

*

0/68

سرمايه روانشناختی به رفتار جامعهپسند نوجوانان

0/48

*

3/33

0/71

سالمت اجتماعی به رفتار جامعهپسند نوجوانان

0/52

*3/69

0/79

همدلی به رفتار جامعهپسند نوجوانان

0/32

*

0/36

مسیرهای مستقیم

ضریب بتا

2/56

2/17

*P ≥ 0/01

VIF
1.4.Kolmogorov-Smirnov
test
2. Durbin-Watson

 )β=0/52و نيز اثر مستقيم همدلی بر رفتار جامعهپسند نوجوانان
( )β=0/32 ،P>0/001بهصورت مثبت معنادار است .برای
بررسی اثرات غيرمستقيم بين متغيرها از روش بوتاستروپ
استفاده شد كه نتايج آن در جدول  6آمده است.
3. tolerance
3. tolerance
4. VIF

1. Kolmogorov-Smirnov test
2. Durbin-Watson
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جدول 6

هارپر و ديگران ( )2016و هانتر و ديگران ( )2007مبنی بر تأثيرات

ضرايب استاندارد و سطح معناداری مسيرهای غيرمستقيم در مدل پژوهش

والدين به اشکال مختلف همچون سبک فرزند پروری ،نظارت و

اثر

مسیرهای غیرمستقیم

غیرمستقیم

 -1نقش واسطهای همدلی در رابطه بين سالمت
اجتماعی با رفتار جامعهپسند نوجوانان
 -2نقش واسطهای همدلی در رابطه بين سرمايه
روانشناختی با رفتار جامعهپسند نوجوانان

حد پایین حد باال

نوجوانان و كودكان است .اگرچه پژوهشهای اندكی در زمينه

*0/326

0/0981

0/423

*0/389

0/236

0/496
*P < 0/01

مطابق با جدول  ،6نقش واسطهای همدلی در رابطه بين
سالمت اجتماعی و سرمايه روانشناختی والدين با رفتار جامعهپسند
نوجوانان معنادار است .بر اساس مدل نهايی پژوهش (شکل )2
میتوان گفت كه  58درصد از واريانس رفتار جامعهپسند ،از طريق
سرمايه روانشناختی ،سالمت اجتماعی و همدلی تبيين شده است
(.)R2=0/58

والدين

جامعهپسند انجام شده است ،اما شواهد نشانگر رابطه بين ابعاد
سالمت اجتماعی (مانند پذيرش اجتماعی و يکپارچگی اجتماعی) و
رفتار جامعهپسند و نوعدوستانه است؛ برای مثال ،پژوهش
پاكاسالتی و ديگران ( )2002نشان میدهد طرد شدن و ناديده
گرفته شدن از سوی ديگران (پذيرش اجتماعی كمتر) سطوح پايين
رفتار جامعهپسند را در پی دارد و با رفتار پرخاشگرانه همراه است.
يکپارچگی اجتماعی نقش مهمی در نوعدوستی به شکل مکانی
(مثالً در سطح يک محله) و جهانی (در سطح شبکههای جهانی
بهطوركلی) ايفا میكند و فاصله اجتماعی 1و يکپارچگی اجتماعی از
 .)2010همچنين از ميان مؤلفههای اجتماعی ،حمايت اجتماعی با
اعتماد بين فردی و رفتار جامعهپسند رابطه مثبت (گوا )2017 ،و با

**0/48

محروميت اجتماعی ادراکشده و رفتار جامعهپسند ،رابطه منفی

**0/38
همدلی

**0/39

**0/32

در نوجوانان

رفتار جامعهپسند
در نوجوانان

**0/41
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سالمت اجتماعی

معنادار دارد .نمرات باالی محروميت اجتماعی با رفتارهای ضد
اجتماعی همراه است (افوالبی.)2014 ،
از سوی ديگر همسو با نتايج پژوهش الساندری و ديگران

**0/52

**P < 0/001

والدين

( ،)2009الساندری و ديگران ( ،)2014اتکينز و ديگران (،)2005
ايوانز و اسماكوسکی ( )2015و كاپرارا و ديگران ( ،)2010بين ابعاد

شکل  .2مدل نهايی پژوهش

سرمايه روانشناختی (مانند خودكارآمدی ،خوشبينی و تابآوری) و
رفتار جامعهپسندانه رابطه مثبت وجود دارد؛ بنابراين میتوان انتظار

بحث

داشت والدينی كه از سالمت اجتماعی و سرمايه روانشناختی

هدف اين پژوهش آزمون رابطه ميان سالمت اجتماعی و

باالتری برخوردارند ،رفتارهای جامعهپسند بيشتری بروز دهند.

سرمايه روانشناختی والدين با رفتار جامعهپسند از طريق

فرزندان با مشاهده رفتارهای جامعهپسند در والدين ،به احتمال

واسطهگری همدلی در نوجوانان بود .يافتهها نشان داد سالمت

بيشتری در رفتارهای جامعهپسندانه مشاركت میكنند ،زيرا يادگيری

اجتماعی و سرمايه روانشناختی والدين ،رفتار جامعهپسند نوجوانان

اجتماعی مشاهدهای مانند مشاهده موقعيتهای كمک كردن

را پيشبينی میكنند .اين يافتهها همسو با نتايج پاديالـ والکر و

بهوسيله ديگران و الگوهای جامعهپسندانه ،بر انجام رفتار

ديگران ( ،)2012جراردی و ديگران ( ،)2015فوزيانی و ديگران

خيرخواهانه و فعاليتهای جامعهپسندانه تأثير میگذارد (شوماكر و

( ،)2016الی و ديگران ( ،)2015مکماهون و ديگران (،)2006

ديگران .)2018 ،همچنين هر چه افراد والدين خود را كمکكنندهتر

1. social distance

1. social distance

منصوره نیکوگفتار ،ساناز میرغفاری

ادراک كنند و مدرسه نيز بيشتر از رفتار جامعهپسندانه حمايت كند،

منظر اجتماعی و روانشناختی مانند ابعاد سرمايه روانشناختی

نيت خيرخواهانه افزايش میيابد (الی و ديگران)2015 ،؛ بنابراين

(خودكارآمدی ،خوشبينی و تابآوری باال) میتواند بر تحول

الگوبرداری از والدين در افزايش رفتارهای جامعهپسند نقش دارد.

همدلی در فرزندان تأثيرگذار باشد .بدين ترتيب تأثيرات والدين بر

يافته ديگر پژوهش نشان داد بين همدلی و رفتار جامعهپسند
همبستگی وجود دارد .اين يافته با نتايج فلدمنهال و ديگران

همدلی میتواند باعث ارتقای رفتارهای جامعهپسند در فرزندان
شود.

( )2015و وندرگراف و ديگران ( )2018مطابقت دارد .در تبيين

اين پژوهش بخشی از شکاف نظری درباره نحوه تأثيرگذاری

اين يافته میتوان گفت درک وضعيت درونی ديگران (درک

سالمت اجتماعی و سرمايه روانشناختی والدين بر رفتار

ديدگاه) و تجربه احساسهای نگرانی برای ديگران (نگرانی

جامعهپسند نوجوانان را پر كرده است و بر نقش واسطهای همدلی

همدالنه) ،رفتار جامعهپسند را تسهيل میكند (هافمن.)2000 ،

در اين تأثيرگذاری تأكيد میكند .با مشخص شدن نقش واسطهای

همدلی سازهای چندبعدی شامل اتخاذ ديدگاه (ديدن امور از ديد

همدلی میتوان با كمک گرفتن از منابع و كسب آگاهی از نحوه

ديگران) ،توجه همدالنه (احساسهای گرمی ،دلسوزی و اهميت

شکلگيری آن توسط والدين ،بر افزايش رفتار جامعهپسند تأثير

دادن به ديگران) ،تخيل (همهويت شدن با شخصيت ديگر) و

گذاشت .ازآنجاكه اين پژوهش و شواهد قبلی از نقش بسيار مؤثر

پريشانی شخصی (اضطراب و ناراحتی ناشی از مشاهده تجربه

والدين در رفتارهای جامعهپسندانه حمايت میكنند ،پيشنهاد

منفی فردی ديگر) است (ديويس .)1983 ،بدين ترتيب فرد با

میشود از نتايج اين پژوهش در برنامههای آموزشی با هدف

مشاهده ديگری در موقعيت اضطرابآور ،دچار تنيدگی میشود،

ارتقای سالمت اجتماعی و سرمايه روانشناختی والدين استفاده

زيرا خود را جای او قرار میدهد ،با او يکی میشود و درنهايت

شود ،زيرا وضعيت سالمت والدين و نحوه تعامل آنها با فرزندان

تصميم میگيرد تا به او كمک كند.

از همان ابتدا زمينهساز رفتارهای سالمت در آينده فرزندان است.

سالمت اجتماعی و سرمايه روانشناختی والدين و رفتار

در مدارس برای نوجوانان برگزار شود .پژوهشهای آتی میتوانند

جامعهپسند ،نقش واسطهای ايفا میكند .اين يافته با نتايج

نقش واسطهای متغيرهای ديگری مانند همدلی اجتماعی را مورد

پژوهشهای كارلو و ديگران ( ،)2012گونزالز و الی (،)2017

بررسی قرار دهند و با انجام اين پژوهش در گروههای سنی ديگر

ليو و ديگران ( )2017و هانتر و ديگران ( )2007مبنی بر نقش

مانند كودكی ،اوايل و اواسط بزرگسالی ،نتايج آن را گروه سنی

واسطهای همدلی در موضوعهای مرتبط با رفتار نوعدوستانه،

با نوجوانان مقايسه كنند .نمونه اين پژوهش متشکل از نوجوانان

كمکرسانی ،مسئوليتپذيری اجتماعی و رفتارهای بزهکارانه

منطقه  2تهران بود؛ بنابراين پيشنهاد میشود اين پژوهش در تمام

همسو است.

نقاط تهران در نوجوانان دارای وضعيت فرهنگی ،اقتصادی و

در تبيين اين يافته میتوان گفت سالمت اجتماعی و سرمايه
روانشناختی والدين با ارتقای همدلی در نوجوانان ،رفتار

اجتماعی متفاوت ،انجام و تأثير اين متغيرهای جمعيتشناختی بر
نتايج ،بررسی شود.

جامعهپسند در آنها را افزايش میدهد .طبق شواهد ،همدلی بيشتر
با ابراز بيشتر رفتارهای جامعهپسندانه ،پرخاشگری و كنارهگيری

منابع

اجتماعی كمتر ،حساسيت اجتماعی بيشتر و درک اجتماعی

باباپور خيرالدين ،ج ،.طوسی ،ف .و حکمتی ،ع .)1388( .بررسی نقش عوامل

ديگران همراه است (فيندلی و ديگران .)2006 ،از سوی ديگر

تعيينكننده در سالمت اجتماعی دانشجويان دانشگاه تبريز .فصلنامه

تعامل والدين و فرزندان ،اعمال والدگری ،نگرش والدينی و
وضعيت سالمت روانی مادران با تحول همدلی در كودكان رابطه
دارد (تانگ و ديگران)2012 ،؛ بنابراين وضعيت سالمت والدين از

روانشناسی دانشگاه تبريز.8- 26 ،)16(4 ،
بهادری خسروشاهی ،ج ،.هاشمی نصرتآباد ،ت .و باباپورخيرالدين ،ج.)1391( .
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يافته نهايی اين پژوهش نشان داد كه همدلی در رابطه بين

همچنين پيشنهاد میشود دورههايی جهت ارتقای سطح همدلی

رابطه سرمايه روانشناختی با سرمايه اجتماعی دانشجويان دانشگاه تبريز.
مجله تخصصی پژوهش و سالمت.135- 145 ،)1(2 ،
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