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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: This research investigates the relationship between 

communication beliefs and social interest mediated by 

differentiation of self in students. 

Materials and Methods: The research is correlative of the 
structural equation using PLS software which is conducted via a 

survey type method. All students at Islamic Azad University, 

Khomeini Shahar Unit (from 2019 to 2020) comprised the statistical 
population. The sampling method was random clustering with the 

total samples amounting to 300 people. The subjects responded to 

the Skowron & Friedlander (1998)’s Differentiation of Self 
Inventory (DSI), Adelson & Epstein (1982)’s Communication 

Standardized Beliefs Questionnaire, and Greever et al.’s Social 

Interest Scale (1973.) 

Findings: The model test indicated that the direct effects of 
communication beliefs on social interest had been rejected; 

however, considering the significant effects of communication 

beliefs on differentiation of self and differentiation of self on social 
interests, the mediating role of differentiation of self in the 

relationship between communication beliefs and social interest was 

confirmed (p> 0.05), with the indirect effect intensity at 0.053. 

Accordingly, communication beliefs were found to only have an 
indirect effect on social interest. 

Conclusion: This research demonstrated that increasing 

differentiation of self could improve communication beliefs and 
promote social interests. 
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 و همکاران  شفیعی الهام  238

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 با ارتباطی های باور رابطه ساختاری مدل بررسی
    سازی متمایز خود میانجیگری به اجتماعی عالقه

 
  1شفیعی الهام

 شهر، خمینی واحد مشاوره، گروه مشاوره، دکتری دانشجوی
 ایران اصفهان، شهر، خمینی آزاداسالمی، دانشگاه

 
 *2دیاریان مسعود محمد

 اسالمی، آزاد دانشگاه شهر، خمینی واحد مشاوره، گروه استادیار
 (مسئول نویسنده) ایران اصفهان، شهر، خمینی

 
 3جمالویی رضایی حسن

 آزاداسالمی، دانشگاه آباد، نجف واحد روانشناسی، گروه استادیار
 .ایران آباد، نجف

 
 چکیده

 عالقه با ارتباطی های باور رابطه رسی بر به پژوهش این: هدف
 پرداخته دانشجویان در سازی متمایز خود میانجیگری به اجتماعی

 .است
 افزار نرم با ساختاری معادله نوع از همبستگی :ها روش و مواد

PLS کلیه شامل پژوهش آماری جامعه. باشد می پیمایشی وروش 
-1398 درسال شهر خمینی واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان

 300 نمونه تعداد و تصادفی ایخوشه گیری نمونه روش. است 1399
 خودمتمایزسازی های پرسشنامه ها آزمودنی. شد نفردرنظرگرفته

 اپشتاین و آدیلسون باورهای مقیاس ،(1998) لندر وفرد اسکورون
 را( 1973) همکاران و گریور اجتماعی عالقه پرسشنامه و( 1982)

 .کردند تکمیل
 باورهای مستقیم تاثیر که داد نشان پژوهش مدل آزمون :ها یافته

 عنیم تاثیر به توجه با اما است شده رد اجتماعی القهع بر ارتباطی
 خودتمایز همچنین و خودتمایزسازی بر ارتباطی باورهای داری
 رابطه در سازی خودتمایز میانجی نقش اجتماعی، عالقه بر سازی

 .(p<05/0) شودمی تایید اجتماعی عالقه و ارتباطی باورهای بین

 باورهای اساس، این بر. است 053/0 با برابر غیرمستقیم اثر شدت
 .دارد اجتماعی عالقه بر غیرمستقیم تاثیر فقط ارتباطی

 افزایش به توان می پژوهش این دستاوردهای جمله از :گیری نتیجه
 باورهای بهبود موجب که کرد اشاره متمایزسازی خود میزان

 .گردد می اجتماعی عالقه ارتقاء و ارتباطی
 

 .سازی خودمتمایز اجتماعی، قه عال ارتباطی، باورهای :ها واژه کلید
 

 05/05/1400تاریخ دریافت: 
 20/08/1400تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول dayariyan@iaukhsh.ac.ir   

 مقدمه
عالقه اجتماعی عبارت است از تمایل به همکاری با دیگران برای 
یک صالح عمومی و آگاهی از مناسبات مشترک جهانی همه افراد 

 (.1بشر )
ترین و عالقه اجتماعی و احساس یگانگی احتماالً یکی از مهم

ترین مفاهیم آدلر هستند. عالقه اجتماعی خط و مشی برجسته
اندازه اهمیت احساس یگانگی است و اهمیت دادن به دیگران به

شود. این مفهوم توانایی همکاری و دادن به خود را شامل می
قدر اهمیت مشارکت کردن را در بردارد مفهوم عالقه اجتماعی آن

گرفت. کسی انی در نظر میدارد که آدلر آن را معیار سالمت رو
که عالقه کمی دارد انسان خودمحوری خواهد شد که دیگران را 

که عالقه  ای ندارد. افرادیهای سازندهکند و هدفتحقیر می
 اجتماعی باالیی دارند معموال باورهای ارتباطی منطقی نیز دارند

باورهای ارتباطی به دودسته باورهای منطقی و باورهای غیرمنطقی 
شوند، باورهای منطقی باورهایی هستند که بر روان فرد سیم میتق

ی تعبیر و تفسیر و معنی ی نحوهکنندهسلطه دارند و عامل تعیین
کننده کیفیت و کمیت رفتارها و عواطف بخشی به رویدادها و تنظیم

ن و بر اساس ظ به باورهایی غیر منطقی گفته می شود که باشند.می
باشد. به ز، انعطاف ناپذیر و مطلق گرا میگمان است، اغراق آمی

با واقعیت همگونی ندارند و زمانی که  طورکلی افکار غیر منطقی
 ینا .دهدانسان اینگونه فکر کند توان تفکر منطقی را از دست می

رگ مانند کودکان خود بز (افراد با چنین تفکری )تفکر غیر منطقی
ن بینند. ایشوند که رویدادها رامتفاوت از آنچه که هست میبین می

افراد کنترل کمی بر رویدادهای زندگی خودو همسرشان دارندو به 
 (.2شوند )سرعت پریشان ودچار ناکامی می

درپژوهشی به بررسی نظریه یادگیری اجتماعی  یکتوباچجرم جی 
وارتباط آن باباورهای غیرمنطقی روتر وعالقه اجتماعی 

الت متحده پرداخته ایا دردانشجویان دانشگاه های لهستان وجنوب
این  .است نتایج نشان دادلهستانی هابیشترمنبع کنترل بیرونی دارند

پژوهش نشان می دهد که اوضاع فرهنگی اجتماعی لهستان باعث 
ایی کآمری غیر منطقی بیشتری نسبت به شده لهستانی ها باورهای

اجتماعی آنها نسبت به  هاداشته باشند وهمچنین سطح عالقه
 .(3) آمریکایی ها پایین تر است

درجه ظهور تفکیک خویشتن در هر فرد بیانگر  طبق تعریف بوئن
میزان توانایی او در تمیز فرایند عقلی از فرایند احساسی )عاطفی( 

کند. تفکیک خویشتن به میزان توانایی فرد است که فرد تجربه می
ه ب؛ برای اجتناب از تبعیت خودکار رفتار از احساسات، اشاره دارد

ای فکری است که به شیوهعبارت دیگر متمایز سازی محصول طرز 
بر قرار کننده توازن  (. خود متمایز سازی4شود )از بودن تبدیل می

بین با هم بودن و جدایی از دیگران است و به عنوان درجه پیوستگی 
 (.5) یدآبین عملکرد عقالنی و احساسی به حساب می

دهند احساس بهتری درنهایت افراد وقتی باورهایشان را تغییر می
 دهند.های بهتری انجام میزیرا انتخاب؛ کننددارند و بهتر عمل می

 واین افراد از سطح تمایز یافتگی بیشتری برخوردارند.
در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش خود  اسماعیلی وهمکاران 

نوجوانان خانواده  متمایز سازی برافزایش میزان سازگاری اجتماعی
نشان دادآموزش خودمتمایزسازی  های طالق پرداخته اند. نتایج
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بوده  برافزایش میزان سازگاری فرزندان خانواده های طالق موثر
 یافته های پژوهش حاضربه مشاوران وروانشناسان براساس است.

پیشنهاد می شودازآموزش خودمتمایزسازی به شیوه گروهی به 
عنوان یک روش کار آمد جهت افزایش سازگاری اجتماعی 

استفاده کننداحتماال  یت باورهای منطقی درآنهاوتقو نوجوانان
یزسازی باالتری دارند ازسازگاری نوجوانانی که سطح خودمتما

 باالتری برخوردارند وشایدنمره عالقه اجتماعی اجتماعی بیشتری
 داشته باشند.

بررسی مدل ساختاری رابطه پژوهشی که دقیقا و به طورمستقیم به 
تماعی به میانجیگری خود متمایز باور های ارتباطی با عالقه اج

بپردازد مشاهده نشد از این رو در جهت پر کردن این خالء سازی 
و دسترسی به اطالعات بیشتر در این حوزه پژوهش حاضر به بررسی 
این موضوع می پردازد که کدام یک از از عوامل موجود در پژوهش 

سد ظر می رنقش میانجی در تاثیر گزاری بر عالقه اجتماعی دارد به ن
خود متمایز سازی تحت تاثیر باورهای ارتباطی بوده واین سازه از 

پژوهش درصدد این  .طریق آن بر عالقه اجتماعی تاثیر می گذارد
باشد. مدل ذکرشده می ازشبریافتن این رابطه و به دست آوردن 

باور های ارتباطی با عالقه اجتماعی هدف این پژوهش بررسی رابطه 
است. در مورد ضرورت انجام این به میانجیگری خود متمایز سازی 

پژوهش می توان گفت اگر دانشجویان سطح خودمتمایز سازی پایینی 
داشته باشند این موضوع می تواند باعث داشتن باورهای غیر منطقی 

در آنها فراهم  در آنها شود وزمینه کاهش میزان عالقه اجتماعی را
کند. این تحقیق می تواند در دانشجویان و دانش آموزان زمینه ایجاد 
باورهای منطقی را فراهم نماید همچنین از نتایج این پژوهش می 
توان در کالس های آموزش خانواده برای باال بردن سطح باور های 

 ین و افراد خانواده استفاده کرد.جمنطقی در بین زو
 

 ها روشمواد و 
 جامعه، نمونه وروش نمونه گیری

روش پژوهش همبستگی از نوع معادله ساختاری و روش پیمایشی 
است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد 

باشد. روش نمونه  یم 1398-99اسالمی واحد خمینی شهر در سال 
های ای تصادفی و براساس حجم دانشجویان دانشکدهگیری خوشه

ها باشد تعداد نمونه براساس تعداد زیر مقیاسمختلف دانشگاه می
نفر در نظر  300تعداد  15های عوامل مدل با ضرب در عدد ومولفه

ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه خودمتمایز سازی  گرفته شد.
و  یناپشتافردلندر، مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اسکورون و 

و  ساخته شده توسط گریور (SIIپرسشنامه عالقه اجتماعی )
 .(8و  7، 6) که توسط دانشجویان تکمیل گردید است همکاران

در چهار  ماده 43پرسشنامه با  ینا پرسشنامه خود متمایز سازی:
( گسلش IPمن ) ( جایگاهERخرده مقیاس واکنش پذیری هیجانی )

(، توسط اسکورون FOو هم آمیختگی با دیگران ) (ECعاطفی )
 سوال است. 46 یداراتجدید نظر شده  فرم .(6) و فردلندر ساخته شد

)أصال در مورد من صدق نمی  1لیکرتی از  6این پرسشنامه با مقیاس 
کند یا صحیح )کامال در مورد من صدق می 6کند یاصحیح نیست( تا 

تعلق  6تا  1ای بین ه بندی شده است و به هر سؤال نمرهاست( درج
نمره  6و به گزینه  1، نمره 1گیرد به این صورت که به گزینه می
است.  276شود. لذا حداکثر نمره این پرسشنامه برابر داده می 6

نمرات کمتر در این پرسشنامه نشانه سطوح پایین تر تمایزیافتگی 
-19-15-11-7-4سؤاالت شماره  است. تمام سواالت به غیر از

 شود.به صورت معکوس نمره گذاری می 23-27-31-37-43-41
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه به این صورت میباشد که 
بایدنمره های به دست آمده را جمع کرده و در نظر داشته باشیم 

حدمتوسط  ،46نمره به شرح زیر است حد پایین  میزان امتیازها
 10. در صورتی که به طور مثال شما 276نمرات  یوحدباال 184

 کنید. 10های زیر را ضربدر پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز
/ در صورتی که نمرات =حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

باشد، میزان تمایزیافتگی خود ضعیف  92تا  46پرسشنامه بین 
باشد، میزان  184تا  92ه نمرات پرسشنامه بین باشد. در صورتی کمی

 باشد.تمایزیافتگی خود در سطح متوسطی می
باشد، میزان تمایزیافتگی خود  184در صورتی که نمرات باالی 

، پرسشنامه مذکور را 1385یونسی در سال باشد. بسیار خوب می
هنجاریایی کرده است و روایی محتوایی آن را از روش همسانی 

گزارش کرده  81/0و اعتبار آن را از روش باز آزمایی  83/0درونی 
دهد که برای پایایی پرسشنامه نشان می 7/0است. ضریب آلفای 

پرسشنامه مذکور از پایایی قابل قبول و کافی برخوردار است. با 
وده ها مناسب بتوان نتیجه گرفت که سوالها میتوجه به این یافته

ها ساختار خود را ف برخی سوالو پرسشنامه بدون تغییر و حذ
 (.9) است 0/ 83 یینهاکند آلفای کرونباخ حفظ می

 

 
 های پرسشنامه خود متمایز سازی مولفه :1جدول 

 سؤاالتی که ویژگی های تمایزیافتگی را می سنجد تعداد سواالت مقیاس ها متغیر

 تمایزیافتگی

 40-38-34-30-26-21-18-14-10-6-1 11 واکنش هیجانی
 43-41-37-31-27-23-19-15-11-7-4 11 جایگاه من

 2-3-8-12-16-20-24-28-32-36-39-42 12 گسلش عاطفی
 5-9-13-17-22-25-29-33-35-44-45-46 12 هم آمیختگی با دیگران

 پرسشنامه عالقه اجتماعی
ساخته شده است. این پرسشنامه شامل  و همکاران  توسط گریور

. (8) باشدسوال در ابعاد دوستی، اهمیت خود، عشق و کار می 32

مربوط  16تا  9مربوط به مقیاس دوستی، سواالت  8تا  1سواالت 
به مقیاس  مربوط 24 تا 17سواالت باشد به مقیاس اهمیت خود می

هر سوال  یبرا مربوط به مقیاس کار است. 32تا  25عشق، سواالت 
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( دوستان زیادی دارم( که 1سوال )یک ویژگی بیان شده است. )مثال 
( 1ای از درجه )درجه 5آزمودنی پاسخ خود را در مقیاس لیکرت 

( ( )خیلی زیاد شبیه من است5)ابدا شبیه من نیست( تا درجه )
ی میزان کمتر عالقه نماید. نمرات پایین تر نشان دهندهمی مشخص

ی میزان )بیشتر( عالقه اجتماعی ت باالتر نشان دهندهاجتماعی و نمرا
به طور معکوس  13و  6باشد. الزم به ذکر است که سواالت می

. در پژوهش حاضر به منظور بررسی روایی شوندنمره گذاری می
و  SIIهمگرایی پرسشنامه عالقه اجتماعی همزمان پرسشنامه 

SIS   همبستگی  زوج( تکمیل گردید. ضریب 25نفر ) 50توسط
 بدست آمد. SIS(sig=0/0001)74/0 و SIIبین پرسشنامه 

را برای مقیاس عالقه  81/0همسانی درونی و پایایی محققان 
 اجتماعی گزارش کرده اند.

برای بررسی همسانی درونی دریک مطالعه دیگر یپژوهشدر
زوج( بررسی شده و ضریب آلفای  60نفر ) 120های مقدماتی داده

 محاسبه 93/0کل نمونه و نیز به تفکیک جنسیت کرونباخ برای 
را برای پرسشنامه  85/0( پایایی 8) وهمکاران شد. در نهایت گریور

نشان داد که این ابزار از ثبات  یجنتا .اندعالقه اجتماعی گزارش کرده
 (.8) باالیی برخوردار است.

 مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین

سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان  40این پرسشنامه دارای 
اد ابعودارای  استباورهای ارتباطی غیر منطقی در رابطه زناشویی 

مختلف )باور به مخرب بودن مخالفت، باور به عدم تغییر پذیری 
همسر، توقع ذهن خوانی، کمال گرایی جنسی، باور در مورد 

اسخگویی آن از نوع لیکرت . طیف پباشد ی( مهای جنسیتیتفاوت
 .شودبوده که امتیاز مربوط به هر گزینه به صورت زیر ارائه می

(، درست 3(، شاید درست )2(، شاید غلط )1(، غلط )0کامال غلط )
 (5(، کامال درست )4)

، 26، 21، 11، 6، 1ی نمره گذاری در مورد سواالت اما این شیوه
31 ،12 ،17 ،22 ،27 ،32 ،37 ،3 ،8 ،23 ،38 ،4 ،14 ،19 ،39 ،10 ،
 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد. 40، 35، 30، 15

درست (، 2درست )(، شاید 3غلط )(، شاید 4غلط )(، 5کامال غلط )
 ( صفر0(، کامال درست )1)

پرسشنامه فوق دارای پنج بعد بوده که سواالت مربوط به هر بعد 
وردن امتیاز مربوط به در زیر ارائه گردیده است. برای به دست آ

هر بعد، مجموع امتیازات سواالت مربوط به آن بعد را با هم جمع 
نمایید برای به دست آوردن امتیازکلی پرسشنامه، مجموع امتیازات 

 همه سواالت را با هم جمع کنید.
 

 
 مولفه های مقیاس باورهای ارتباطی. 2جدول 

 سواالت مربوطه بعد
 1 ،6 ،11 ،16 ،21 ،26 ،31 ،36 (Dباور به مخرب بودن مخالفت )

 2 ،7 ،12 ،17 ،22 ،27 ،32 ،37 (Mتوقع ذهن خوانی )
 3 ،8 ،13 ،18 ،23 ،28 ،33 ،38 (Cباور به عدم تغییر پذیری همسر )

 4 ،9 ،14 ،19 ،24 ،29 ،34 ،39 (Sکمال گرایی جنسی )
 5 ،10 ،15 ،20 ،25 ،30 ،35، 40 (MFهای جنسیتی )باور در مورد تفاوت

شواهدی کافی برای روایی  در تحقیق ایمل کامپ و همکارانش
محتوایی و سازه وجود داشت و ارتباط مثبت بین باورهای ارتباطی 

( در 1982و ناسازگاری زناشویی وجودداشت آدیلسون واپشتاین )
تحقیق خود نشان دادند که پایایی این آزمون با آلفای کرونباخ برای 

خرده مقیاس  5است و هر  81/0تا  72/0منه ها از داخرده مقیاس
 76/0رابطه معناداری با سازگاری زناشویی دارندو پایایی بازآزمایی 

نسخه فارسی این ابزار را مظاهری و پوراعتماد ترجمه  (.10) بود
بود  75/0اند در پژوهش مظاهری آلفای کرونباخ محاسبه شده کرده

(11.) 
ای به نسبت تعداد در این پژوهش از نمونه گیری تصادفی خوشه

 کنیم. پس ازهای مختلف دانشگاه استفاده میدانشجویان دانشکده
دریافت مجوز از دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر به 

ها را در بین های مختلف مراجعه کرده و پرسشنامهدانشکده
چند مرحله انجام شد در هر  دانشجویان توزیع کردیم. )این کار در

 300تعداد ها در یک دانشکده توزیع گردید(. از مرحله پرسشنامه
عدد پرسشنامه از طریق مراجعه به دانشگاه  200تعداد پرسشنامه 

( به 1399سال های عملی ترم تابستان درکالس) یاندانشجوتوسط 
پرسشنامه به صورت  100صورت حضوری تکمیل گردید و تعداد 

های به دست آمده از ابزار . برای تحلیل دادهرنتی تکمیل شداینت
اندازه گیری از روش آماری همبستگی از نوع معادالت ساختاری با 

 .استفاده شد PLSاس  .ال نرم افزارپی.
 

 یافته ها

 
 توصیف متغیرهای اصلی. 3جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 30/8 49/35 واکنش هیجانی
 98/6 84/33 من جایگاه

 43/7 26/41 گسلش عاطفی
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 81/7 10/39 هم آمیختگی با دیگران
 94/22 70/149 خود تمایزسازی

 92/4 91/20 باور به مخرب بودن مخالفت
 14/5 38/19 توقع ذهن خوانی

 28/5 07/21 باور به عدم تغییر پذیری همسر
 30/4 72/22 کمال گرایی جنسیتی

 68/4 22/20 های جنسیتیتفاوتباور در مورد 
 44/19 89/103 باورهای ارتباطی

 79/4 92/26 دوستی
 35/4 96/25 اهمیت خود

 85/4 29/30 عشق
 39/4 07/29 کار

 93/13 24/112 عالقه اجتماعی

است،  70/149میانگین خودتمایزسازی در نمونه پژوهش برابر با 
و میانگین عالقه  89/103میانگین باورهای ارتباطی برابر با 

نتایج بدست آمده از آزمون  است. 24/112اجتماعی برابر با 
دهد که تمامی متغیرهای ¬اسمیرنوف نشان می-کولموگروف

داری آزمون پژوهش از توزیع نرمال برخوردارند. سطح معنی
اسمیرنوف برای تمامی متغیرهای پژوهش بیشتر از -کولموگروف

( که نشان از نرمال بودن p> 05/0بدست آمده است ) 05/0مقدار 

جه دهد با تومتغیرها دارد. بررسی مقادیر کجی و کشیدگی نشان می
به این که مقادیر کجی و همچنین مقادیر کشیدگی تمامی متغیرها 

توانیم نتیجه بگیریم که تمامی بدست آمده می -2+ تا 2در دامنه 
پس می  برخوردارندمتغیرها از توزیع نرمال یا نزدیک به نرمال 

های پارامتریک )مانند همبستگی پیرسون( استفاده از آزمونتوان 
 کرد.

 

 
 همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی و اعتبار واگرا یسماتر. 4جدول 

   72/0 23/0***  . خود تمایز سازی2

  78/0 31/0***  56/0***  . باورهای ارتباطی3

 67/0 24/0***  17/0**  42/0***  . عالقه اجتماعی4
 *** p=  ≤ 001/0و  ** p=  ≤ 01/0و  * p=  ≤ 05/0توجه: 

 

جهت رابطه بین عالقه اجتماعی با دومتغیر خودتمایزسازی و 
یی دهد متغیر وابسته نهانتایج نشان میباورهای ارتباطی مثبت است 

یعنی عالقه اجتماعی با تمامی متغیرهای پژوهش رابطه معنی دار 
شدت همبستگی بین عالقه اجتماعی با باورهای  .(p<05/0)دارد 

و شدت همبستگی بین عالقه اجتماعی با  24/0ارتباطی برابر با 
است. متغیر میانجی خودتمایزسازی  17/0خودتمایزسازی برابر با 

(. p<05/0دارد )با متغیر مستقل باورهای ارتباطی رابطه مثبت 
 اورهای ارتباطی برابر باشدت همبستگی بین خودتمایزسازی با ب

های ها نشان داد باورهای ارتباطی با همه مولفهیافته است. 31/0
(. باورهای ارتباطی p<05/0دارد )عالقه اجتماعی همبستگی مثبت 

دارد. آزمون همبستگی  24/0ترین همبستگی را با کار با ضریب قوی
خودتمایزسازی های پیرسون نشان داد باورهای ارتباطی با همه مولفه
(. باورهای p<05/0به غیر از جایگاه من همبستگی مثبت دارد )

 42/0ترین همبستگی را با گسلش عاطفی با ضریب قوی  ارتباطی
 دارد.

 

 
 شاخض های برازش مدل. 5جدول 

 GOF شاخص کلی برازش Q2 اعتبار افزونگیشاخص R2 شاخص ضریب تعیین متغیرها
 10/0 19/0 خود تمایزسازی

35/0 
 11/0 21/0 عالقه اجتماعی

برطبق نتایج، ضریب تعیین برای متغیر وابسته نهایی عالقه اجتماعی 
 19/0و برای متغیر میانجی خود تمایزسازی برابر با  21/0برابر با 

درصد از  19اند است بر این اساس متغیرهای مستقل مدل توانسته

واریانس متغیر عالقه درصد از  21واریانس متغیر خودتمایزسازی و 
-Q2 (CVمقدار شاخص  اجتماعی را تبیین کنند.

Redundancy)  و برای خود  11/0برای عالقه اجتماعی مقدار
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 و همکاران  شفیعی الهام  242

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

است که این مقادیر مقدار متوسطی است و  10/0تمایزسازی مقدار 
دهد که شاخص افزونگی نشان از برازش متوسط مدل دارد. نشان می

سنجد برای مدل ی مدل را میکه برازش کل GOFمقدار شاخص 
م توانیاست که مقدار نسبتا مناسبی است و می 35/0پژوهش مقدار 

مقدار قابل قبولی است چون نزدیک به  GOFبگوییم که شاخص 

های بدست آمده است. در مجموع بررسی شاخص 36/0مقدار 
دهد که برازش مدل قابل قبول و مورد تایید برازش نشان از این می

توانیم با کمی اغماض، مدل را به طور کلی تایید کنیم. به یاست و م
 اند پشتوانه نسبتا مناسبی برای مدل باشندها توانستهبیان دیگر، داده

 (.12است )و مدل در نمونه پژوهش نتیجه تقریبا قابل قبولی داده 

 
 پژوهش مدل آزمون. 1 شکل

 
 نقش میانجی گری خودتمایزسازی در رابطه بین باورهای ارتباطی با عالقه اجتماعی آزمون. 6جدول 

 نتیجه اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیر میانجی تاثیرها
 فقط اثر میانجی 093/0 053/0*  040/0 خودتمایزسازی عالقه اجتماعی <--باورهای ارتباطی 

 *  p =≤ 05/0توجه: 
 

نشان داد که تاثیر مستقیم باورهای ارتباطی بر آزمون مدل پژوهش 
عالقه اجتماعی رد شده است اما با توجه به تاثیر معنی داری 
باورهای ارتباطی بر خودتمایزسازی و همچنین خودتمایز سازی بر 
عالقه اجتماعی، نقش میانجی خودتمایز سازی در رابطه بین باورهای 

(. شدت اثر p<05/0)شود ارتباطی و عالقه اجتماعی تایید می
است. بر این اساس، باورهای ارتباطی  053/0غیرمستقیم برابر با 

 فقط تاثیر غیرمستقیم بر عالقه اجتماعی دارد.

باورهای ارتباطی و  ،اندازه گیری ابعاد خود تمایز سازیهای مدل 
در حالت ضرایب استاندارد شده یا بار عاملی نشان عالقه اجتماعی 

 ارهای عاملی مقدار مناسب و مورد تاییدی دارند ود. تمامی بندهمی
است. تمامی مقادیر تی مربوط به بارهای  40/0بیشتر از میزان آنها 

 .(p<05/0باشد )و معنی دار می است  96/1عاملی بزرگتر از 
 

 
 و سطح معنی داری tآزمون ضرایب مدل ساختاری: ضرایب استاندارد شده، مقدار  . 7جدول 

 نتیجه pمقدار  tمقدار  استاندارد شده ضریب 2fشاخص اندازه تاثیر  تاثیرها
 تایید < 001/0 21/2 14/0 02/0 تاثیر خود تمایزسازی بر عالقه اجتماعی
تاثیر باورهای ارتباطی بر خود 

 تایید < 001/0 78/5 37/0 14/0 تمایزسازی

تاثیر باورهای ارتباطی بر عالقه 
 اجتماعی

 رد 527/0 63/0 04/0 001/0

نشان می دهد تاثیر باورهای  5شماره آزمون مدل پژوهش در جدول 
تاثیر  ینهمچن (.p>05/0شود )ارتباطی بر عالقه اجتماعی رد می

(. p<05/0شود )باورهای ارتباطی بر خود تمایزسازی تایید می
 الزم باشد. یم 37/0جهت تاثیر مثبت است و شدت رابطه برابر با 

د شوذکراست تاثیر خود تمایزسازی بر عالقه اجتماعی تایید می
(05/0>p جهت تاثیر مثبت است و شدت رابطه برابر با .)14/0 

 است.

 نتیجه گیری
نتایج حاصله آزمون مدل پژوهش نشان داد که تاثیر مستقیم باورهای 

اما با توجه به تاثیر معنی ؛ ارتباطی بر عالقه اجتماعی رد شده است
ری باورهای ارتباطی بر خودمتمایزسازی و همچنین دا

خودمتمایزسازی بر عالقه اجتماعی نقش میانجی خودمتمایزسازی 
شود در رابطه بین باورهای ارتباطی و عالقه اجتماعی تائید می

(05/0>p شدت اثر غیر مستقیم برابر با .)است بر این اساس  053/0
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ه بر عالقه اجتماعی دارد. بباورهای ارتباطی فقط تاثیر غیر مستقیم 
غیر از پژوهش حاضر پژوهشی که دقیقاً رابطه بین باورهای ارتباطی 
با عالقه اجتماعی به میانجیگری خودمتمایزسازی را نشان دهد یافت 

هایی در رابطه با خودمتمایزسازی با عالقه اجتماعی اما پژوهش؛ نشد
منطقی و ارتباط هایی در رابطه با باورهای ارتباطی غیر و پژوهش

همچنین پژوهشی در رابطه  ؛ وآن با عالقه اجتماعی انجام شده است
با خودمتمایزسازی و ارتباط آن با باورهای غیر منطقی یافت شده 

 یدهفر ،(13) های ویسیهای این پژوهش با پژوهشاست. یافته
 (16همکاران ) و کالنتر یبافر (،15) ی( لت14حمیدی و همکاران )

توان گفت وجود باورهای دارد. برای تبیین این فرضیه میهمخوانی 
غیر منطقی در دانشجویان باعث باال رفتن میزان اضطراب در آنها 

تواند زمینه را برای ایجاد مشکالت و گردد این مسئله میمی
های روانی فراهم نماید افرادی که مشکالت روانی مانند بیماری

ی مرضی دارند معموالً نسبت هاافسردگی، اضطراب، وسواس و ترس
های اجتماعی بی میل هستند این افراد تعداد به شرکت در فعالیت

دوستان کمتری دارند میل به تنها بودن و منزوی بودن دارند و 
احتماالً سطح تفکیک خویشتن در آنها پائین است شاید بتوان گفت 

است که میزان و نمره عالقه اجتماعی در این افراد کمتر از افرادی 
تواند باعث شود باورهای منطقی دارند. داشتن باورهای منطقی می

که افراد انعطاف پذیری بیشتر و امتزاج کمتری داشته باشند این افراد 
توانند بین عملکرد احساسی )فرآیندهای احساسی( و عقلی خود می

تعادل برقرار کنند. سطح تفکیک خویشتن در این افراد معموالً باال 
آنها همکاری بیشتری با دیگران دارند و در روابط اجتماعی است. 

در کارها موفق تر هستند همه این  ؛ وکننداحساس امنیت زیادی می
 شود نمره عالقه اجتماعی در این افراد افزایش یابد.موارد باعث می

های این پژوهش می توان به کمبود نتایج تحقیقاتی  یتازمحدود
با متغیرهای باور های ارتباطی وعالقه فارسی و التین در رابطه 

اجتماعی اشاره کرد همچنین زیاد بودن تعداد سواالت پرسشنامه ها 
موجب خستگی آزمودنی ها شده وبر کیفیت پاسخ دهی آنها تاثیر 
می گذارد. پیشنهاد می شود در پژوهشی مستقل به بررسی رابطه بین 

 ی خود متمایز سازیباورهای ارتباطی با عالقه اجتماعی به میانجیگر
 ینهمچن .آموزان پرداخته شود و ارتباط آن با سالمت روان دانش

برای تقویت باورهای ارتباطی منطقی و ارتقاء عالقه اجتماعی 
 کارگاهوافزایش سطح خود متمایز سازی در افراد در مراکز مشاوره 

 .گرددبرگزارهای آموزشی 
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