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چکیده
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی علاقه اجتماعی براساس نیازهای بنی ادین روان ش ناتتی و ج ع اففی
تان اده انجام شد .روش پژوهش ت صیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل دانشج یان دانشگاه آزاد واح د
رودهن در سال تحصیلی  9316-19ب د .حج ن نم ن ه براس اس روش کرام ر 961 ،نف ر ب رآورد و ب ه روش
تصادفی چندمرحلهای برگزیده شدند .افراد نم نه ،سه پرسشنامه نیازه ای بنی ادین روانش ناتتی ،ج ع اففی
تان اده و علاقه اجتماعی کراندل را تکمیل کردند .نتایج تحلیل رگرسی ن چندگانه ح اکی از ای ن ب د ک ه
علاقه اجتماعی براساس نیازهای بنیادین روان شناتتی و ج عاففی تان اده قابل پیش بینی اس

و دو متیی ر

ج عاففی تان اده و م لفه ارتباط نیازهای بنیادین روان شناتتی با متییر علاقه اجتماعی همبس تگی مبب

و

معنادار دارند.
واژهگان کلیدی :علاقه اجتماعی ،نیازهای بنیادین روان شناتتی ،ج عاففی تان اده.
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مقدمه
در سالهای اتیر بررسی تاثیر علاقه اجتماعی9بر بروز رفتارهای سازش یافته یکی از
زمینه های ن ین پژوهش اس  .تاستگاه نظری این دسته از پژوهش ها مفه م علاقه
اجتماعی اس

که ت سط محققان مختلفی مانند پیشنهاد شده اس  .علاقه اجتماعی در قالب

مجم عه رفتارهای آم تته شده ای در نظر گرفته شده اس

که فرد را قادر می سازد با

دیگران رابطه اثربخشی داشته و از رفتارهای نامعق ل اجتماعی ت دداری نماید .برقراری
ارتباط و مشارک

با دیگران ،حل مسئله ،تصمین گیری ،ت د مدیریتی و روابط با همسالان

مبال هایی از این ن ع رفتار اس

که تمامی افراد را برای مقابله و سازش بهینه با نیازهای

روزانه محیط اجتماعی قادر میسازد (گرشام2111 ،2؛ به نقل از تلعتبری و قربان شیرودی،
 .)9381از نظر آدلر ،3علاقه اجتماعی پایه و اساس تمام پیشرف های مهن تمدن اس
هستی انسان ها تنها با برت رد مناسب با دیگران و عض ی

و

او در جامعه با ارزش اس .

علاقه اجتماعی یکی از مفاهین عن ان شده به وسیله آدلر و مفه م مرکزی تئ ری شخصی
او اس

(بیگبه .)2118 ،4آدلر علاقه اجتماعی را به ص رت ایجاد رابطه نزدیک با دیگر

انسان ها تعریف می کند و این رابطه را در مطل ب ترین وجه به ص رت عشق برادرانه
ت صیف می کند .بنابر نظر آدلر ،علاقه اجتماعی شاتص اصلی سلام
برت ردار از علاقه اجتماعی تلاش ت د را به سم

روان اس

و افراد

فعالی های س دمند به حال اجتماع

س ق میدهند(گنجی.)9312 ،
علاقه اجتماعی مح ر اصلی رشد اجتماعی ،شکل گیری روابط اجتماعی ،کیفی
های اجتماعی ،سازش یافتگی اجتماعی و حتی سلام
ویژگی های علاقه اجتماعی اکتسابی ب دن آنهاس

تعامل

روان به شمار می آید .یکی از

و در حال حاضر بسیاری از محققان

اتفاق نظر دارند که بیشتر رفتارهای اجتماعی آم تتنی هستند؛ بنابراین شنات

ع امل م ثر
1
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و مرتبط با علاقه اجتماعی به منظ ر کسب و بهب د این مسئله مهن در زندگی فردی و
اجتماعی م ض ع قابل بررسی اس  .از آنجائیکه منشا بسیاری از رفتارهای انسان وابسته به
نیازهاس

(مزل  ، )9143 ،9یکی از ع املی که ممکن اس

در رفتارهای اجتماعی از جمله

میزان علاقه اجتماعی نقش داشته باشد ،نیازهای بنیادین روان شناتتی اس  .براساس نظریه
ت دتعیینگری( )SDTنیاز به ت دمختاری ،نیاز به شایستگی ،و نهایتاً نیاز به ارتباط ،سه نیاز
اساسی روان شناتتی و زیربنای رفتارهای انسانی محس ب می ش ند ،و تجربه کردن این
سه احساس در ارتقاء رضای

از زندگی ،اعتماد به نفس ،و احساس ت دارزشمندی

ضروری اس (دسی و ریان ، )2111 ،2که این ویژگی های مبب

در افراد با علاقه اجتماعی

بالا نیز همراه هستند(ه بر.)2118 ،3
فبق با پژوهشهای گذشته ،علاقه اجتماعی بالا ،ارضای نیازهای روانشناتتی را بهب د
می بخشد .برای مبال ه بر( )2118در مطالعات ت د بیان می دارد علاقه اجتماعی با
متییرهای مرب ط به نیازهای بنیادین همچ ن عزت نفس ،فرهنگ پذیری ،ت دکارآمدی،
سلام

روان و رضای

زندگی ،منابع مقابلهای ،شادکامی و ش خ فبعی و کمکهای

داوفلبانه رابطه مستقیمی دارد .همچنین پژوهش تباز و همکارانش( )9314نشان داد،
اجرای برنامه آم زش علاقه اجتماعی منجر به ارتقای علاقه اجتماعی و ارضای هرچه بهتر
نیازهای بنیادین روانشناتتی میگردد .در این راستا پژوهشهای دیگری نشان داده اند،
افراد با سط ح بالای علاقه اجتماعی ،ویژگیهای شخصیتی چ ن جامعه پذیری ،درک و
همکاری ،حمایتگری ،شکیبایی و ت دمختاری مفید را دارا هستند(آیاندس .)2118 ،4از
نقطه نظر آدلرگراها به تناسب افزایش میزان علاقه اجتماعی احساسات بی کفایتی و انزوای
فرد کاهش می یابد (لیک .)2116 ،3بدین ترتیب ،وج د صفاتی از قبیل ارتباط اجتماعی،
1
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ت دمختاری و احساس شایستگی در افراد با علاقه اجتماعی ،ذهن پژوهشگر را به سم
سازه نیازهای بنیادین روان شناتتی که مجم عه ای از سه نیاز ت دمختاری ،9شایستگی،2و
ارتباط(3دسی و رایان  )2111،اس  ،معط ف سات  .نیاز به ت دمختاری به معنای نیاز فرد
به ت دهدایتی ،ت دسازماندهی تجارب و رفتارها و درگیرشدن با فعالیتهای شخصی و
همچنین نیاز فرد به حق انتخاب و ت دآغازگری در انجام تکالیف اس

(الگاردیا و

پاتریک2118 ،4؛ نمیک و رایان.)2111 ،3
نیاز به شایستگی به معنی نیاز به تاثیرگذار ب دن در تعامل ها و ارتباط با محیط اس

که

بیانگر تمایل به استفاده از استعدادها و مهارتها ،دنبال کردن راه حل های بهینه و تسلط بر
آنها می باشد(جانست ن و فینی .)2191 ،6در واقع نیاز به احساس شایستگی در باور فرد به
ت انمندی ت د در م اجهه با مسئلهای تاص متبل ر میش د(رایان و همکاران )2118 ،و نیاز
به ارتباط به معنای احساس افمینان از ارتباط با دیگران و تجربه ت د به عن ان فردی شایسته
و سزاوار عشق و احترام می باشد (الگاردیا و پاتریک .)2118 ،افراد فعالی های اعتراضی
ت د را تا زمانی که این نیازها ارضا ش ند ،نگه میدارند و زمانی که با عدم ارضای این
نیازها م اجه ش ند ،مشکلات روانشناتتی ظاهر می ش ند .تحقیقات متعددی نشان میهد
که عدم ارضای این نیازها نتایج ناسازگارانهای همچ ن پرتاشگری ،مقاوم  ،نزاع ،اتتلال
های ت ردن ،فرس دگی ،افسردگی ،احساسات منفی و نشانه های بدنی را پیش بینی می
کند (دسی و رایان2111 ،؛ بارت ل مه ،انت مانیس ،رایان دوگرسن -انت مانی )2199 ،9و در
مقابل ارضای این نیازها احساسات و هیجانات مبب

را پیش بینی می کند (ک ستد و دودا،8

.)2191
1

Autonomy
ompetence
3 Relatedness
4 La Guardia & Patrick
5 Niemiec & Ryan
6 Johnston & Finney
7 Bartholomew, K. J., Ntoumanis, N., Ryan, R. M., & Thogersen-Ntoumani
8 Quested & Duda
2

پیش بینی علاقه اجتماعی براساس نیازهای بنیادین روان شناختی و جو عاطفی خانواده 63 /

م ض ع اساسی دیگر در مفه م علاقه اجتماعی ت جه به جایگاه تان اده اس ؛ همان
ف ر که آدلر تان اده را نخستین دنیای اجتماعی می دانس  .علاقه اجتماعی ت ان فطری
که می ت اند احساس تعهد هر کسی را جلب کند ،ولی به ت دی ت د پرورش نمی

اس

یابد .علاقه اجتماعی باید در ج تان ادگی سالن ،که همکاری ،احترام ،اعتماد ،حمای

و

تفاهن را ترغیب می کند ،پرورش یابد(پروچسکا و ن رکراس2119 ،9؛ ترجمه
سیدمحمدی .)9313 ،تان اده در شکل گیری عادتها و اندیشه های اجتماعی ک دک
نقش بسیار مهمی دارد .در شکلگیری رفتار و دیدگاه های اجتماعی فرد ،جنبههای عاففی
روابط والدین و فرزندان نقش مهمی دارد (ن روزی و اسدی .)9313 ،در تان اده هایی که
والدین رفتارهای محب

آمیز دارند ،معم لا ک دکان نیز با رفتارهای اتلاقی مبب

و احترام

به دیگران رشد می یابند .تاثیر و نف ذ تان اده بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ک دکان بی
شمار اس  .ت یشتن داری و احساس ارزشمندی ت د در حال شکل گیری ک دکان به
به او تاثیر می پذیرد.

شدت از نگرش های اعضای تان اده به تص ص پدر و مادر نسب

همچنین میزان پذیرش اجتماعی ک دک از س ی همسالان و ت انایی برقراری روابط
صمیمانه با آنها از محیط تان ادگی او نشأت می گیرد ،اگر والدین صادقانه به ک دک
محب

کنند و به وی اعتماد کنند ،او نیز دوس

داشتن دیگران و م رد علاقه دیگران ب دن

را یاد میگیرد(محبی ن رالدین وند ،مشتاقی و شهبازی)9311 ،؛ شکل گیری چنین ویژگی
هایی در فرد ،پایه های علاقه اجتماعی او در آینده را رقن ت اهد زد.
در بسیاری از پژوهش های انجام شده ،به بررسی نقش والدین در رفتار فرزندان ب یژه
رفتارهای جمعی فرزندان پرداتته شده اس  .پژوهش محبی ن رالدین و همکاران ()9311
نشان داد که بین ج عاففی اعضای تان اده با رشد مهارت های اجتماعی دانش آم زان
پسر و دتتر همبستگی مبب

و معناداری وج د دارد .در پژوهش دیگری ن ابخش و

فتحی( )9311نشان دادند ،هر کدام از شی ه های تربیتی حاکن بر تان ده ها که والدین در
Prochaska & Norcross
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جه

تربی

فرزندان بکار میگیرند ت د دارای تاثیراتی در جه

سازگاری اجتماعی

فرزندان دارد .قادری( )9381فی پژوهشی نشان داد که بین شی ه های تربیتی سهلگیرانه و
استبدادی با عدم سازگاری اجتماعی– عاففی رابطه مبب

وج د دارد .نتایج پژوهش

مهدوی و ظهیری( ،)9311نشان داد که سرمایه اجتماعی والدین با سبک استبدادی رابطه
منفی و با سبک دم کراتیک رابطه مبب

دارد .یافتههای مطالعه آرب نا 9و همکاران ()2113

بیانگر این ب د که ن ع رفتار والدین در میزان عزت نفس فرزندان و درگیری آنها در
رفتارهای ضد اجتماعی مؤثر می باشد .براساس مطالب مطرح شده ،با ت جه به اهمی
اجتماعی که براساس نظر آدلر به عن ان شاتص اصلی سلام

علاقه

روان در ک دکی و

بزرگسالی به شمار می رود و علاقه اجتماعی بالا ،فرد را به س ی انجام فعالی

های مفید

برای جامعه س ق می دهد ،بررسی ع امل مرتبط با این متییر از ضرورت بالایی برت ردار
اس  .علاوه براین با ت جه به اینکه ،علاقه اجتماعی تلاشی اس

از س ی افراد برای ارتقاء

جامعه و آینده ای بهتر برای آیندگان و تا حدود زیادی تح

تاثیر فضای عاففی ،ارزش

های حاکن بر تان اده و مناسبات میان اعضاء آن می باشد .فرآهن ب دن زمینه ها و پیش
نیازهای رشد علاقه اجتماعی ،م جب ترجیح علائق اجتماعی در مقایسه با رقاب

ج یی

های فردی از س ی فرد از اوان ک دکی و انتخاب آن به عن ان یکی از وج ه بارز سبک
زندگی که آن هن یکی از مفاهین کلیدی آدلر می باشد ،ت اهد گردید .بنابراین در این
پژوهش با ت جه به نقش نیازهای بنیادین روان شناتتی به عن ان یکی از کلیدی ترین ع امل
بروز رفتارهای فرد و تان اده به عن ان مهن ترین جایگاه شکل گیری اندیشه های اجتماعی
فرد ،به دنبال پاسخگ یی به سؤال اساسی هستین که علاقه اجتماعی را میت ان براساس
نیازهای بنیادین روان شناتتی و ج عاففی تان اده پیش بینی نم د؟

Arbona
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روش
با ت جه به هدف پژوهش که رابطه بین متییرهای نیازهای بنیادین روان شناتتی و ج
عاففی تان اده با متییر علاقه اجتماعی م رد بررسی قرار گرف  ،روش تحقیق ،ت صیفی-
همبستگی ب د.
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشج یان دانشگاه آزاد واحد رودهن در سال
تحصیلی  9316-19ب د .تعداد نم نه مناسب براساس فرم ل کرامر به ازای هر سطح پیش
بینی کننده  41نفر درنظر گرفته شد ،با ت جه به اینکه نیازهای بنیادین روان شناتتی دارای
سه سطح ،و ج عاففی تان اده دارای یک سطح ب دند ،در کل حجن نم نه  961نفر در
نظر گرفته شد .در این پژوهش از روش نم نه گیری تصادفی چندمرحله ای استفاده شد .به
این ترتیب که از بین دانشکده های مختلف دانشگاه آزاد رودهن ،به تصادف  4دانشکده
انتخاب شد و از هر دانشکده 2 ،کلاس و در نهای  ،کل دانشج یان کلاس های منتخب
م رد آزم ن قرار گرفتند.
ابزار اندازه گیری
پرسش نامه نیازهای بنیادین روانشناختی
این مقیاس بر اساس نظریه ت دتعیینگری( )SDTت سط دسی و ریان ( )2111ساتته
شده اس  .این مقیاس شامل  29سؤال اس

که سه نیاز اصلی شامل ت دمختاری،

شایستگی ،و ارتباط را اندازه گیری می کند .شی ه نمره گذاری در این مقیاس به روش
لیکرت از یک تا هف

درجه اس

که جمع نمره های بدس

آمده از هر ترده مقیاس

حاکی از میزان برآورده شدن احساس نیاز در آن زمینه اس  .س ال های شماره
 21،99،93،99،8،3،9نیاز ت دمختاری؛ س الهای شماره  91،94،92،91،4،3نیاز شایستگی؛
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و س ال های شماره  29،98،96،93،1،9،6،2نیاز به ارتباط را می سنجد .س ال های شماره
 9،3،3، 91،98،96،94،99و  21بر عکس نمره گزاری می ش ند .کتابی و همکاران(،)9319
ضریب آلفای کرانباخ  1/61تا  1/99را برای این مقیاس و  1/86را برای ترده مقیاس های
ت دمختاری ،شایستگی ،و ارتباط گزارش نم ده اس  .ضرایب پایایی حاصل از اجرای آن
روی مادر  ،پدر  ،شریک رمانتیک و دوستان آزم دنی ها به ترتیب ،1/12 ،1/12 ، 1/12
 1/12گزارش شده اس  .این مقیاس در نم نه های مدیران و دانشج یان ایرانی اجرا شده و
از روایی و پایایی مطل بی برت ردار اس  .به ف ری که آلفای آن بین  1/94تا  1/91در
ن سان اس  .فتاحی ()9388در مطالعه روی  911جانباز همبستگی نمرات افراد در آزم ن
سلام

روانی با م لفه ت دمختاری ( (r= 1/26,P<0/001و شایستگی(،)r=0/39,P<0/001

ارتباط ),r=0/21,P< 1/119( ،مبب

ب د .بدری گرگری ( )9394همبستگی نمرات افراد در

 MBAرا با نمرات آنان در پرسشنامه حمای
و معنی دار اس

مبب

اجتماعی محاسبه کرد که این همبستگی

 ،نتایج حاصل نشان از روایی بالای پرسشنامه مذک ر اس .

پرسشنامه جو عاطفی خانواده
این پرسش نامه در سال  9393ت سط ن درگاه فرد به منظ ر بخش ج عاففی تان اده
ساتته شده و شامل  33س ال  3گزینه ای در فیف لیکرت اس  .آزم دنی با انتخاب
هریک از گزینه ها وضعی
قسم

تیلی زیاد علام

تان اده ی ت د را در هر س ال مشخص می کند .مبل ًا اگر در
گذاری کند ،یعنی این وضعی

در تان اده ی او به ف ر کامل

وج د دارد .برای پاسخ ها نمرات زیر درنظر گرفته می ش د( :تیلی زیاد  ،3زیاد  ،4گاهی
 ،3کن  ،2هرگز  )9و حداکبر نمره  993و حداقل نمره  33اس  .جمع نمره تام آزم دنی
در هر س ال نمره کل او را در این آزم ن تشکیل می دهد .این پرسشنامه ت سط ن درگاه
فرد در م رد یک نم نه ی  311نفری از دانشج یان مجرد  99تا  23ساله ی دانشگاه آزاد

پیش بینی علاقه اجتماعی براساس نیازهای بنیادین روان شناختی و جو عاطفی خانواده 06 /

کرج و ق چان و دانشگاه تهران اجرا و ضریب اعتبار آن با استفاده از روش تصنیف معادل
 1/14محاسبه شد.
پرسشنامه علاقه اجتماعی کراندل
این پرسشنامه ت سط کراندل( )9196فراحی شده و شامل  24جف
 93جف
صف

یک صف

س ال اس

ت دگرایانه در مقابل دیگرگرایانه آورده شده اس

که در

که پاسخ به

دیگرگرایانه آن یک امتیاز در نظر گرفته می ش د و از سطح  1-9علاقه اجتماعی

سطح پایین9-1 ،سطح علاقه اجتماعی مت سط و از  1-93سطح بالا را نشان می دهد6 .
عبارت باقیمانده دو نگرش متفاوت به هستی را نشان می دهد که در امتیاز دهی حائز
اهمی

نمی باشد .کراندل ،روایی پرسشنامه ت د را  1/99گزارش کرده اس  .همچنین

پژوهشی که ت سط قدمعلی ص رت گرفته ضریب آلفای کرونباخ را  1/ 61گزارش کرده
اس .
ملاحظات اخلاقی
در این پژوهش ملاحظات اتلاقی زیر رعای
 -رعای

شده اس :

حق بینام ب دن پرسشنامهها و استفاده از کد به جای نام افراد؛

 ت ضیح اهداف و مراحل انجام مطالعه قبل از ارائه پرسشنامه؛ محرمانه نگهداشتن افلاعات مشارک کنندگان؛ در اتتیار گذاشتن نتایج پژوهش برای مشارک کنندگان در ص رت درت اس -داوفلبانه و اتتیاری ب دن شرک

آنها؛

در پژوهش.

یافته ها
در این تحقیق ،متنا سب با متییرهای م رد مطالعه و ن ع داده های جمع آوری شده ،به
منظ ر ت صیف آنان از شاتص های گرایش مرکزی ،پراکندگی و ت زیع نمره ها استفاده
شد .در مرحله تحلیل آماری ،با ت جه به ماهی

مقیاس اندازهگیری که از ن ع فاصلهای
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و فرضیه های تحقیق برای تحلیل دادهها حسب م رد از روش ضریب همبستگی

اس

پیرس ن و تحلیل رگرسی ن چندگانه استفاده شد .پس از بررسی داده ها از فریق اکسپل ر،
از مجم ع  933پرسشنامه سالن ،داده های  4شرک

کننده ( شماره های  998 ،69 ،24و

 ) 926از تحلیل کنار گذاشته شد .تعداد داده های گمشده نیز در حد صفر ب د.
جدول  :1خلاصه شاخص های آماری مربوط به نمره های کل شرکت کنندگان در
متغیرهای علاقه اجتماعی ،جو عاطفی خانواده و نیازهای بنیادین روان شناختی(  6نیاز
خودمختاری ،شایستگی و ارتباط) ( ) N=153
متغیرها

میانگین

میانه

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

k-s

Sig

علاقه اجتماعی

1 /2 4

1

2/20

-4/035

4/335

1/043

4/461

جو عاطفی خانواده

146/56

140

3/61

-4/626

4/662

4/366

4/603

خودمختاری

21/12

21

5/10

4/133

-4/610

4/331

4/343

شایستگی

26/53

20

0/33

-4/161

4/445

4/143

4/504

ارتباط

61/34

62

5/43

-4/441

-4/546

4/313

4/533

براساس افلاعات جدول بالا در تص ص ت زیع نمره های شرک

کنندگان در

متییرهای علاقه اجتماعی ،ج عاففی تان اده و نیازهای بنیادین روان شناتتی(  3نیاز
ت دمختاری ،شایستگی و ارتباط) ،شاتص های مختلف ت صیفی اعن از میانگین و میانه (
فاصله ناچیز بین این دو شاتص) ،شاتص های کجی و کشیدگی ( که در دامنه  -9و +9
قرار دارند) و همچنین نتایج آزم ن نرمالیتی ک لم گروف-اسمیرن ف( بجز متییر علاقه
اجتماعی که با ت جه به میزان مقادیر کجی و کشیدگی می ت ان ت زیع آن را نرمال فرض
کرد ).نشان می دهد که ت زیع نمره های گروه نم نه در متییرهای اندازه گیری شده به
ت زیع نرمال میل دارند.
فرضیه :علاقه اجتماعی براساس نیازهای بنیادین روان شناتتی و ج عاففی تان اده قابل
پیش بینی اس .

پیش بینی علاقه اجتماعی براساس نیازهای بنیادین روان شناختی و جو عاطفی خانواده 05 /

)Nجدول  :2تلاصه نتایج آزم ن ضریب همبستگی پیرس ن بین متییرها ( =936
متغیرها

علاقه اجتماعی

جو عاطفی خانواده

r
4/211

خودمختاری

-4/463

شایستگی

4/415

ارتباط

4/630
معنادار در سطح 4/41

با ت جه به ضرایب به دس

آمده می ت ان نتیجه گرف

که تنها دو متییر ج عاففی

تان اده و نیاز بنیادین ارتباط با علاقه اجتماعی همبستگی معنادار دارند( .)p <1/19حال آن
که بقیه متییرها با علاقه اجتماعی همبستگی معنادار ندارند
جدول  : 0-6خلاصه ضرایب رگرسیون
B



t

Sig

دوربین-واتسون

عدد ثابت

3/030

-

2/041

4/413

2/141

جو عاطفی خانواده

-4/433

4/230

6/314

4/441

خودمختاری

-4/443

-4/413

-4/251

4/142

شایستگی

4/413

4/463

4/031

4/366

ارتباط

4/135

4/633

5/661

4/441

پیش بینی کننده ها

2

2

 F =11/213؛ R = 4/223تعدیل شده ؛  R =4/4/203؛ R=4/033
معنادار در سطح  4/41؛ معنادار در سطح 4/45
2
همان ف ر که در جدول بالا مشاهده می ش د ،مقدار  Rبه دس

معنی اس

آمده ( ) 1/241بدین

که  24/1درصد از واریانس متییر علاقه اجتماعی ت سط  4متییر ج عاففی

تان اده ،نیاز ت دمختاری ،شایستگی و ارتباط تبیین می ش د .به عبارت دیگر 24/1 ،درصد
از پراکندگی مشاهده شده در متییر علاقه اجتماعی ت سط این متییرها ت جیه می ش د.
مقدار  Rمشاهده شده ( )1/411نیز نشان دهنده آن اس

که مدل رگرسی ن تطی حاضر
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می ت اند برای پیش بینی استفاده ش د .علاوه بر این ،نسب

 Fمحاسبه شده ( )99/286در

سطح افمینان حداقل  11درصد معنادار اس  .بنابراین ،میت ان نتیجه گرف

که بین

متییرهای م رد مطالعه و متییر علاقه اجتماعی همبستگی معنادار وج د دارد .در نتیجه،
ش اهد برای پذیرش فرضیه تحقیق کافی اس  .با مراجعه به آماره  tو سط ح معناداری می
ت ان قضاوت کرد که تنها دو متییر ج عاففی تان اده و ارتباط با متییر علاقه اجتماعی
همبستگی معنادار دارند .علام

ضرایب بتای به دس

آمده نشان داد که دو متییر ج

عاففی تان اده و ارتباط با متییر علاقه اجتماعی همبستگی مبب

و معنادار دارند .به عبارت

دیگر ،با افزایش در این م لفه ها نمره علاقه اجتماعی افزایش می یابد.
نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی علاقه اجتماعی براساس نیازهای بنیادین روان شناتتی
و ج عاففی تان اده انجام شد .براساس یافته های حاصل از آزم ن فرضیه پژوهش ،می-
ت ان نتیجه گرف

که بین متییرهای م رد مطالعه و متییر علاقه اجتماعی همبستگی معنادار

وج د دارد .با مراجعه به آماره  tو سط ح معناداری میت ان قضاوت کرد که تنها دو متییر
ج عاففی تان اده و ارتباط با متییر علاقه اجتماعی همبستگی معنادار دارند .علام
ضرایب بتای به دس

آمده نشان داد که دو متییر ج عاففی تان اده و ارتباط با متییر علاقه

اجتماعی همبستگی مبب

و معنادار دارند .به عبارت دیگر ،با افزایش در این م لفه ها نمره

علاقه اجتماعی افزایش می یابد .براساس بررسی پیشینه های پژوهشی اکبر تحقیقات به
بررسی نقش این متییر بر متییرهای دیگر نظیر سلام
و رضای

روان  ،ت دکارآمدی ،سلام

روان

زندگی و ...پرداتته شده اس  .تنها در تعداد اندکی از تحقیقات ،ع امل

تاثیرگذار بر علاقه اجتماعی م رد بررسی قرار گرفته اس  .از جمله پژوهش تباز و
همکارانش( )9314که نشان داد ،اجرای برنامه آم زش علاقه اجتماعی منجر به ارتقای علاقه
اجتماعی و ارضای هرچه بهتر نیازهای بنیادین روانشناتتی می گردد .همچنین ه بر (2118

پیش بینی علاقه اجتماعی براساس نیازهای بنیادین روان شناختی و جو عاطفی خانواده 03 /

)فی پژوهشی به این نتیجه رسید ،علاقه اجتماعی با متییرهای مرب ط به نیازهای بنیادین
رابطه مستقیمی دارد.
پژوهش محبی ن رالدین و همکاران ( )9311نشان داد که بین ج عاففی اعضای تان اده
با رشد مهارت های اجتماعی دانش آم زان پسر و دتتر همبستگی مبب

و معناداری وج د

دارد .در پزوهش دیگری ن ابخش و فتحی( )9311نشان دادند ،هر کدام از شی ه های
تربیتی حاکن بر تان ده ها که والدین در جه
تاثیراتی در جه

تربی

فرزندان بکار میگیرند ت د دارای

سازگاری اجتماعی فرزندان دارد .قادری( )9381فی پژوهشی نشان داد

که بین شی ه های تربیتی سهل گیرانه و استبدادی با عدم سازگاری اجتماعی – عاففی
وج د دارد .نتایج پژوهش مهدوی و ظهیری( ،)9311نشان داد که سرمایه

رابطه مبب

اجتماعی والدین با سبک استبدادی رابطه منفی و با سبک دم کراتیک رابطه مبب

دارد.

یافته های مطالعه آرب نا و همکاران( )2113بیانگر این ب د که ن ع رفتار والدین در میزان
عزت نفس فرزندان و درگیری آنها در رفتارهای ضد اجتماعی مؤثر اس  .در تبیین نتیجه
به دس

آمده ،می ت ان اظهار نم د که یکی از ویژگیهای علاقه اجتماعی اکتسابی ب دن

آن هاس

و در حال حاضر بسیاری از محققان اتفاق نظر دارند که بیشتر رفتارهای اجتماعی

آم تتنی هستند؛ بنابراین علاقه اجتماعی نیز به عن ان یک رفتار اجتماعی تح

تاثیر ع ام

دیگر قابل افزایش و یا کاهش می باشد .از آنجائیکه منشا بسیاری از رفتارهای انسان وابسته
به نیازهاس (مزل  ،)9191 ،یکی از ع املی که می ت اند در رفتارهای اجتماعی از جمله
میزان علاقه اجتماعی نقش داشته باشد ،نیازهای بنیادین روان شناتتی اس  .براساس نظریه
ت دتعیین گری ( )SDTنیاز به ت دمختاری ،نیاز به شایستگی ،و نهایت ًا نیاز به ارتباط ،سه
نیاز اساسی روان شناتتی و زیربنای رفتارهای انسانی محس ب می ش ند ،و تجربه کردن
این سه احساس در ارتقاء رضای
ضروری اس

از زندگی ،اعتماد به نفس ،و احساس ت دارزشمندی

(دسی و ریان ،)2111 ،که این ویژگی های مبب

در افراد با علاقه اجتماعی

بالا نیز همراه هستند(ه بر .)2118 ،به ویژه براساس یافته پژوهش حاضر ،نیاز به ارتباط که
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در واقع پایه اصلی رفتارهای اجتماعی و تعاملات افراد با یکدیگر محس ب می ش د ،نقش
مهمی می ت اند در بروز علاقه اجتماعی داشته باشد.
نیاز به ارتباط با دیگران عبارت اس
داشته و از جانب آنها حمای

از نیاز افراد به اینکه احساس کنند با دیگران رابطه

میش ند (جانست ن و فینی .)2191 ،همه افراد تعامل

اجتماعی ،روابط گرم و صمیمی را دوس

دارند (وی ،شافر ،یانگ و زاکالیک.)2113 ،

ادراک ارتباط به عن ان شکلی از تأثیرات اجتماعی اس
که برای فرد اهمی

و به معنای ارتباط با کسانی اس

دارند و یا از او حمای

میکنند (روکا و گاگنی .)2118 ،این نیاز

حمای

از جانب افراد مهمی چ ن رئیس ،والدین،

مت جه به پی ند با دیگران و دریاف

معلمان و یا دوستان و همکاران اس  .ارتباط با دیگران زمینه اجتماعی درونی سازی را
فراهن میکند ،فرآیندی که از فریق آن فرد ارزشهای بیرونی را به درونی تبدیل میکند
(ری  ،2113 ،ترجمهی محمدی .)9311 ،ارتباط با دیگران ،تمایل به ارتباط داشتن با
دیگران ،دوس

داشتن و حمای

شدن از س ی دیگران اس

کردن دیگران و همچنین دوس

داشته شدن و حمای

(بامیسترو لیری9113 ،؛ بالبی9138 ،؛ ریان9113 ،؛ به نقل از

دسی و ریان ) 2111 ،که همگی این صفات در بروز علاقه اجتماعی نقش تسهیل کننده ای
را ایفا می نمایند .همان ف ر که بسیاری از پژوهشها نشان داده اند ،افراد با سط ح بالای
علاقه اجتماعی ،ویژگیهای شخصیتی چ ن جامعه پذیری ،درک و همکاری ،حمایتگری،
شکیبایی و ت دمختاری مفید را دارا هستند(آیاندس .)2118 ،از نقطه نظر آدلرگراها به
تناسب افزایش میزان علاقه اجتماعی احساسات بی کفایتی و انزوای فرد کاهش می یابد
(لیک.)2116 ،
در تبیین رابطه مبب

ج عاففی تان اده با علاقه اجتماعی می ت ان اذعان نم د ،تان اده

به عن ان ک لیدی ترین عامل در پرورش رفتارهای اجتماعی انسان ،بسیار تاثیرگذار می
باشند .براساس نظر آدلر تان اده نخستین دنیای اجتماعی اس  .علاقه اجتماعی ت ان فطری
اس

که می ت اند احساس تعهد هر کسی را جلب کند ،ولی به ت دی ت د پرورش نمی
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و

یابد .علاقه اجتماعی باید در ج تان ادگی سالن ،که همکاری ،احترام ،اعتماد ،حمای

تفاهن را ترغیب می کند ،پرورش یابد(پروچسکا و ن رکراس2119 ،؛ ترجمه سیدمحمدی،
.)9313تان اده در شکل گیری عادت ها و اندیشه های اجتماعی ک دک نقش بسیار مهمی
دارد .در شکل گیری رفتار و دیدگاه های اجتماعی فرد ،جنبه های عاففی روابط والدین و
فرزندان نقش مهمی دارد ،در تان اده هایی که والدین رفتارهای محب
ک دکان نیز با رفتارهای اتلاقی مبب

آمیز دارند ،معم لا

و احترام به دیگران رشد می یابند .تاثیر و نف ذ

تان اده بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ک دکان بی شمار اس  .ت یشتن داری و
احساس ارزشمندی ت د در حال شکل گیری ک دکان به شدت از نگرش های اعضای
تان اده به تص ص پدر و مادر نسب

به او تاثیر می پذیرد .همچنین میزان پذیرش اجتماعی

ک دک از س ی همسالان و ت انایی برقراری روابط صمیمانه با آنها از محیط تان ادگی او
نشأت می گیرد ،اگر والدین صادقانه به ک دک محب
دوس

کنند و به وی اعتماد کنند ،او نیز

داشتن دیگران و م رد علاقه دیگران ب دن را یاد میگیرد(محبی ن رالدین وند،

مشتاقی و شهبازی)9311 ،؛ شکل گیری چنین ویژگی هایی در فرد ،پایه های علاقه اجتماعی
او در آینده را رقن ت اهد زد.
در این پژوهش امکان کنترل متییرهایی همچ ن وضعی
شخصیتی شرک

کنندگان میسر نشد .همچنین محدودی

سلام

روانی و ویژگی های

مطالعات همبستگی به دلیل عدم

امکان تفسیر علی از نتایج و حذف برتی داده ها به دلیل پرت ب دن نیز از محدودی

های

این تحقیق ب د.
براساس یافته های پژوهش مبنی ب ر رابطه مبب
می گردد در جه

نیاز به ارتباط با علاقه اجتماعی ،پیشنهاد

ارضای نیاز به ارتباط در تان اده و جامعه اقدامات لازم انجام گیرد از

جمله پرورش مهارت های اجتماعی ،حمای

اجتماعی ،همکاری ،حس ن ع دوستی ،عزت

نفس و سایر ع امل مرتبط با برآورده شدن این نیاز که می ت ان از فریق برگزاری کلاس
های آم زشی و کارگاه ها در جه

تق ی

این ع امل ،تلاش کرد .با ت جه به رابطه مبب
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ج عاففی تان اده با علاقه اجتماعی ،پیشنهاد می گردد در تان اده ها ،ج تان ادگی سالن،
که اص لی نظیر همکاری ،احترام ،اعتماد ،حمای
رعای

و تفاهن در بین اعضای تان اده هم اره

می گردد ،هم اره برقرار باشد که برای رسیدن به این مهن ،آم زش تان ادهها ب یژه

والدین در زمینه ارتبافات سازنده و به دور از تعارضات میت اند م ثر باشد.
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