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Abstract
Despite the importance of social safeness,
little research has provide a causal
explanation. Therefore, the purpose of this
study was to introduce a causal explanation
of the social safeness based on neuroticism
and the satisfaction and frustration of basic
psychological needs among a group of
undergraduate
students
at
Shiraz
University. Participants were 291 (170
girls) during 2020-21 academic year, who
were selected using a multi-stage random
cluster sampling method. They completed
the Costa and McCrae neuroticism scale
(1992),
basic
psychological
needs
satisfaction and frustration scale Chen et al.
(2015), and social safeness and pleasure
scale Gilbert et al. (2009). The validity and
reliability of the research scales were
evaluated
and
confirmed
using
confirmatory
factor
analysis
and
Cronbach's alpha coefficient. For analyzing
the research model, path analysis and Amos
24 software was used. Also, the results
showed that the research model fits well
with the data collected. Findings showed
that neuroticism predicted social safeness
indirectly (Through the mediation of the
basic psychological needs satisfaction and
frustration). In general, the results of this
study indicate that social safeness planning
requires attention to both personality traits
and the situations created by these traits,
such as the satisfaction and frustration of
basic psychological needs. The results are
discussed based on research and theoretical
evidence.
Keywords: Basic Psychological Needs,
Satisfaction, Frustration, Social Safeness,
Neuroticism.

چکیده
 پژوهشهای اندکی به تبیین،علیرغم اهمیت امنیت اجتماعی
 هدف پژوهش حاضر تبیین، از این رو.علّی آن پرداختهاند
علّی امنیت اجتماعی بر اساس روانآزردهگرایی و ارضاء و
ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی در گروهی از دانشجویان
 نفر291  مشارکتکنندگان.دوره کارشناسی دانشگاه شیراز بود
 بودند1398-99  دختر) از دانشجویان در سال تحصیلی170(
که به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی چندمرحلهای
انتخاب شدند و مقیاسهای روانآزردهگرایی مککری و کاستا
 ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی چن و،)1992(
) و امنیت اجتماعی گیلبرت و همکاران2015( همکاران
 روایی و اعتبار مقیاسهای پژوهش.) را تکمیل کردند2009(
با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی و ضریب آلفای
 به منظور بررسی.کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت
فرضیههای پژوهش از روش تحلیل مسیر و نرم افزار ایموس
 نتایج نشان داد که مدل پژوهش با دادههای. استفاده شد24
 نتایج نشان، همچنین.جمعآوری شده برازش مطلوبی دارد
داد که روانآزردهگرایی به طور غیرمستقیم (از طریق
،)واسطهگری ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی
 نتایج این، به طورکلی.پیشبینیکننده امنیت اجتماعی است
پژوهش نشاندهنده آن است که برنامهریزیها در خصوص
امنیت اجتماعی نیازمند توجه هم به صفات شخصیتی و هم
 مانند ارضاء و،به موقعیتهای ایجاد شده توسط این صفات
 نتایج بر مبنای. است،ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی
.شواهد نظری و پژوهشی مورد بحث قرار گرفته است
 نیازهای بنیادین، ناکامی، ارضاء:واژههاي کلیدي
. روانآزردهگرایی، امنیت اجتماعی،روانشناختی
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• مقدمه
کیفیت روابط اجتماعی میتواند نقش تعیینکنندهای در سالمت روانی افراد داشته باشد (پی ،رورکی ،بودیمر و پروبست.)2020 ،
احساس امنیت و کیفیت مطلوب در روابط نزدیک موجب کاهش مشکالت روانشناختی همچون افسردگی (فیصلکری ،تاب و ماتیسویچ،
 )2020و اضطراب اجتماعی (مرسر ،کروستی ،میوس و برانج )2017 ،میشود .گیلبرت ( )2005مفهوم امنیت اجتماعی ( social

 )safenessرا به معنای روابط عاطفی گرم و آرامشبخش با افراد نزدیک و قابل اعتماد مطرح کرد .امنیت اجتماعی بخشی از مدل سه
وجهی نظام تهدید -دفاع ( ،)threat-defense systemنظام جستوجو و اکتساب کشاننده ( drive-seeking and acquisition

 )systemو نظام آرامش ( )soothing systemاست .این سه وجه به عنوان نظامهای تکاملیافته جهت پاسخ به مجموعه خاصی از
محرکهای محیطی در افراد به وجود آمده است .این مدل که براساس مفروضههای تکاملگرایی بنا نهاده شده است ،هر موجود زندهای
را حداقل با سه تکلیف اساسی در زندگی روبرو میداند -1 :شناسایی ،گریز و محافظت از خود در برابر تهدیدات  -2به دست آوردن،
کنترل و حفظ منابع الزم برای بقاء و تولید مثل ،و  -3حفظ آرامش و احساس امنیت.
این سه نظام اغلب فعالیّتهای انسان را تحت پوشش قرار میدهند .همچنین پویایی بین این نظامها نیز نکته قابل توجه دیگر است.
بدین صورت ک ه عدم تهدید و یا نیاز به جستجوی منابع ،نظام امنیت اجتماعی را فعال نموده و آرامش و امنیت را برای فرد به ارمغان
میآورد (گیلبرت .)2005 ،امنیت اجتماعی مبتنی بر مفهوم دلبستگی بالبی ( )1982است که در آن پایهای امن ایجاد میشود و به نشانههای
اجتماعی از گرمی و صمیمیت ،مهربانی و حمایت دیگران حساس است .گیلبرت ،مکاوان ،بلوی ،میلز و گیل ( )2009اظهار داشت که
نظام آرامش (حفظ آرامش و احساس امنیت) احتماالً در کنار نظام دلبستگی تکامل یافته و اکنون در پاسخ به نشانههای وابستگی از
سمت مراقبها ،شرکای عاشقانه ،دوستان ،آشنایان و غریبهها احساس امنیت اجتماعی را به همراه میآورد (لیوتی و گیلبرت.)2011 ،
امنیت اجتماعی با پیامدهای روانشناختی مختلفی همچون طیفی از اختاللهای محور دو ،خودسرزنشگری ،عزتنفس پایین،
تمایالت پارانوئید ،کنارهجویی اجتماعی و افسردگی مرتبط است (کلی ،زورف ،الیبمن و گیلبرت .)2012 ،در رابطه با پیشایندهای امنیت
اجتماعی ،گیلبرت ( )2005اظهار داشت در حالی که برخی از افراد نسبت به دیگران احساس امنیت اجتماعی بیشتری دارند ،سطح امنیت
افراد نیز بسته به میزان تهدیدهای موجود در محیطهای اجتماعی آنها متفاوت است .عالوه بر مؤلفههای محیطی ،اسالویچ ()2020
توصیه میکند که نقش پیشایندی عوامل درونفردی از جمله ژنتیک و مؤلفههای مربوط به آن مانند صفات شخصیت نیز در پیشبینی
امنیت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
به نظر میرسد که از بین عوامل درونفردی ،صفات شخصیّت به دلیل اینکه ویژگیهای پایداری هستند و تا حدودی توسط ژنتیک
تعیین میشوند (گانیبان و همکاران ،)2009 ،اغلب بر جنبههای مختلف شناختی ،رفتاری و هیجانی اثرگذارند (اشرف و سیتوات)2016 ،
و میتوانند در میزان امنیت اجتماعی افراد اثرگذار باشند .از جمله مدلهای برجسته در زمینه صفات شخصیّت ،مدل پنج عاملی است
ت وظیفهشناسی ،گشودگی به تجربه ،روانآزردهگرایی ،برونگرایی و توافقپذیری را به عنوان ابعاد اصلی شخصیّت معرفی
که پنج صف ِ
میکند (النگلی و همکاران .)2017 ،به طور کلی ،شواهد تجربی گویای این است که صفات وظیفهشناسی ،برونگرایی و توافقپذیری
با پیامدهای مثبت هیجانی و صفت روانآزردهگرایی با پیامدهای منفی هیجانی در ارتباط است (اکرم و مالیک2011 ،؛ ناب و ووگت،
 .)2011امّا از آنجا که به زعم بسیاری از پژوهشگران صفت روانآزردهگرایی یک عامل خطرآفرین برای سالمت روانی و جسمی بوده
و با اختاللهای رایج روانشناختی در ارتباط است (اُرمل و همکاران2013 ،؛ گودوین ،کاکس و کالرا )2006 ،و همچنین سایه شوم خود
را بر کیفیت روابط اجتماعی افراد نیز میافکند (هوفریشتر و رافلدر ،)2015 ،در این پژوهش از بین صفات شخصیّتی ،روانآزردهگرایی
به عنوان پیشایند امنیت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
روانآزردهگرایی به عنوان تمایل به تجربه تأثیرات منفی هیجانی و خُلقی (کاستا و مککری )1992 ،و درک محیط به صورت
تهدیدآمیز و دشواری در مدیریت محیط (اسلوایش و همکاران )2018 ،شناخته میشود .افراد با نمره باال در روانآزردهگرایی مستعد ابتال
به ایدههای غیرمنطقی هستند ،کمتر قادر به کنترل تکانههای خود بوده ،و ضعیفتر از دیگران با استرس مقابله میکنند (کاستا و مککری،
1992؛ ویدیگر و اولتمان .)2017 ،روانآزردهگرایی با مشکالت بینفردی (باس و الرسن2020 ،؛ داود ،محمود ،نعیم و سلیم،)2018 ،
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پرخاشگری (سان ،ایکسو ،بای ،ژانگ ،لین و کاو ،)2016 ،حمایت اجتماعی ضعیف (سویکرت ،هیتنر ،هریس و هرینگ ،)2002 ،احساس
تنهایی (کوررا ،هینسلی و دزوئیگ ،)2010 ،ترس از طرد شدن در روابط بین فردی (مالونی ،پیلو و عثمان )2012 ،و نارضایتی در روابط
عاطفی (عباسی و القمدی2017 ،؛ گاتیس ،برنز ،سیمپسون و کریستینسن2004 ،؛ مالوف ،تورینسن ،اسکات ،بوهلر و روکی)2010 ،
مرتبط است .همچنین روانآزردهگرایی با تشدید سبکهای گوشهگیری به هنگام مواجه با تعارضهای بینفردی ،رضایت از روابط را
کاهش میدهد .نکته قابل تامل این است که انزوا ،طرد ،محرومیت ،پرخاشگری و تعارض اجتماعی تهدیدهایی جدی برای امنیت
اجتماعی به شمار میروند (اسالویچ .)2020 ،لذا به نظر میرسد که روانآزردهگرایی با فراهم آوردن پاسخهای غیرانطباقی در روابط
بینفردی ،میتواند بر میزان امنیت اجتماعی افراد اثرگذار باشد .شکاف پژوهشی در این زمینه نیز بر ضرورت بررسی این رابطه دامن
میزند.
در خصوص این تاثیراتی که صفات شخصیت به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد میکنند ،باس و الرسن ( )2020و کوهن و
مورس ( )2014نیز اذعان نمودهاند که ویژگیهای شخصیتی از طریق واسطههایی که ایجاد میکنند بر عملکرد و احساس افراد اثر
میگذارند .به عنوان مثال افراد با صفات شخصیتی مختلف موقعیتهای متفاوتی برای ارضاء یا ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی خود
ایجاد میکنند و نیازهای بنیادین روانشناختی نیز میتوانند به طور کلی بر هیجانات مثبت و منفی ناشی از روابط افراد و به نوعی احساس
امنیت آنان اثرگذار باشند (ابرا-رویالرد و کویپر.)2011 ،
مطابق نظریه خودتعیینگری ،اصطالح نیاز به عنوان منبع تغذیه روانشناختی تعریف میشود که برای سازگاری ،یکپارچگی و رشد
افراد ضروری است (ریان و دسی )2017 ،که از این منظر فرض رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی و امنیت اجتماعی منطقی به نظر
میرسد .به عنون مثال ،اسالویچ ( )2020نیاز به تعلق و پذیرش را از منابع اثرگذار بر امنیت اجتماعی میداند .خودمختاری (،)autonomy
شایستگی ( )competenceو ارتباط ( )relatednessسه نیاز بنیادین روانشناختی مشترک در همه افرادند (ریان و دسی )2017 ،و افراد
در تالش برای برآوردهسازی آنها در هر مرحلهای از زندگی هستند (وانستینکیست ،ریان و سونسون.)2020 ،
ارضاء یا ناکامی هر یک از نیازهای مذکور میتواند پیامدهای متفاوتی را رقم بزند .به گونهای که ارضاء نیازها موجب رخداد
پیامدهای سازگارانه و ناکامی آنها پیامدهای ناسازگارانه را موجب میشود (چن و همکاران .)2015 ،خودمختاری به نیاز شخص برای
دیدن خود به عنوان منشاء فعالیّتها ،تجارب و انتخابهایش اشاره دارد .در حالی که ناکامی نیاز به خودمختاری شامل احساس
کنترل شدن و تحت فشارِ اجبارها بودن است .شایستگی به نیاز به کنترل نتیجه و دستیابی به کارآیی اشاره دارد ،در حالی که ناکامی نیاز
به شایستگی شامل احساس بی کفایتی ،تردید در مورد خودکارآمدی و ناموفق بودن در نشان دادن توانایی خود است .ارتباط نیز به نیاز
به ارتباط با دیگران و احساس تعلق اشاره دارد ،در حالی که ناکامی نیاز به ارتباط و تعلق شامل تجربه محرومیت از رابطه و احساس
تنهایی است (ریان ،دسی و وانستینکیست2016 ،؛ ریان و دسی2017 ،؛ نیشیمورا و سوزکی.)2016 ،
مرور پیشینه پژوهشی نشاندهنده رابطه مثبت ارضاء نیازهای اساسی روانشناختی با پیامدهای مثبت ارتباطی همچون بهزیستی
اجتماعی (لئو ،)2018 ،روابط اجتماعی با کیفیتتر (بیکر ،والتینگتون و نی ،)2020 ،دنبال نمودن فعاالنه تعامالت (گارن ،مورین و
لونسدیل )2019 ،و راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان (محمدی و فوالدچنگ )1398 ،است .از سوی دیگر ناکامی نیازهای اساسی
روانشناختی با عوامل برهمزننده امنیت و لذت اجتماعی همچون زورگویی (هین ،کوکا و هاگر )2015 ،و پرخاشگری (واندنکرکوف،
برینینگ ،وانستینکیست ،لویتن و سونس )2019 ،مرتبط است .چنانچه پژوهشهای پیشین نیز نشان میدهد که ارضای مطلوب این نیازها
با شاخصهای امنیت اجتماعی همچون نشاط ذهنی (تیلور و النسدیل ،)2010 ،عزتنفس (یومیت )2015 ،و اضطراب پایین (بارد ،دسی
و ریان )2004 ،همراه است .همچنین یافتههای حاصل از سایر پژوهشهای تجربی نشان دهنده رابطه منفی روانآزردهگرایی و نیازهای
بنیادین روانشناختی (اینسکو و جاکوب2019 ،؛ فریدونی ،نادینجفآبادی و بساکنژاد )1393 ،و رابطه صفات شخصیت با احساس
گناه (نادی ،عزیزی و مسجدی )1398 ،است.
با مد نظر قرار دادن مطالب فوق میتوان گفت امنیت اجتماعی تأثیری اساسی در عملکرد روانی -اجتماعی دارد ،با شاخصهای
بسیاری از آسیبپذیری و آسیبشناسی روانی مرتبط است و به عنوان یک عامل محافظتکننده از سالمت روانی – اجتماعی به شمار
میرود (کلی و همکاران .) 2012 ،به رغم اهمیّت این سازه مطالعات اندکی در رابطه با شناسایی پیشایندهای آن صورت گرفته است و
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پژوهش در این زمینه در مراحل آغازین است .لذا نتایج این پژوهش به لحاظ نظری و کاربردی در خور اهمیّت بوده و میتواند راهگشای
پژوهشهای بیشتر باشد .در این راستا ،هدف پژوهش حاضر تبیین امنیت اجتماعی با استفاده از پیشایندهای درونفردی روانآزردهگرایی
و ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادی ن روانشناختی است .با توجه به هدف ذکر شده ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که
«آیا ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی میتواند در رابطه بین روانآزردهگرایی و امنیت اجتماعی نقش واسطهگری ایفا نماید؟»
شکل  1مدل مفهومی پژوهش را نشان میدهد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

• روش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که در آن روابط بین متغیرهای پژوهش به روش تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیري
جامعه آماری مورد مطالعه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز بودند که در سال تحصیلی  1398-99مشغول به تحصیل
بودند .مشارکتکنندگان پژوهش  295نفر از دانشجویان بودند که به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی چندمرحلهای ،از بین چهار
دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشکده هنر و معماری و دانشکده علوم پایه انتخاب
شدند .به این ترتیب که ابتدا فهرست دانشکدههای دانشگاه شیراز تهیه شد و سپس از بین این دانشکدهها ،چهار دانشکده مذکور به
ص ورت تصادفی انتخاب شد .سپس از هر دانشکده دو کالس (در مجموع هشت کالس) به صورت تصادفی انتخاب شد و تمام
دانشجویان کالسها (در مجموع حدودا  295دانشجو) به مقیاس روانآزردهگرایی کاستا و مککری ( ،)1992مقیاس ارضاء و ناکامی
نیازهای بنیادین روانشناختی چن و همکاران ( )2015و مقیاس لذت و امنیت اجتماعی گیلبرت و همکاران ( )2009به صورت فردی
پاسخ دادند .انتخاب این تعداد براساس دیدگاه کالین ( )2016مبنی بر انتخاب تعداد شرکتکنندگان پژوهش بر اساس  10تا  20برابر
تعداد پارامترهای مدل ،صورت گرفت .معیار ورود به پژوهش رضایت دانشجویان و استاد کالس و معیار خروج از پژوهش نیز ناقص
بودن پرسشنامه بود .به آزمودنیها نیز گفته شد که پاسخهای آنها صرفا جهت انجام کار پژوهشی بوده و بدون نام و نام خانوادگی و به
صورت محرمانه در نزد پژوهشگر باقی میمانند .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،پرسشنامههای ناقص و مخدوش کنار گذاشته شدند و
در نهایت پرسشنامه  291نفر از آزمودنیها ( 121پسر؛  41/59درصد و  170دختر؛  )58/41مورد تحلیل نهایی قرار گرفت .میانگین و
انحراف معیار سن شرکتکنندگان پژوهش به ترتیب  20/09و  2/58سال به دست آمد.
ابزارهاي پژوهش
در پژوهش حاضر برای جمعآوری اطالعات مربوط به متغیرها از این ابزارها استفاده شد:
الف .مقیاس روانآزردهگرایی ) :(Neuroticism Scaleاین مقیاس با هدف سنجش صفت روانآزردهگرایی از پرسشنامه پنج
عامل بزرگ شخصیّت (نئو) که از سوی کاستا و مک کری ( )1992طراحی و اعتباریابی شده است ،انتخاب شد .این مقیاس دارای 12
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ماده است که بر روی طیف لیکرت پنج درجهای از خیلی کم (نمره  )1تا خیلی زیاد (نمره  )5نمرهگذاری میشود .روایی و اعتبار این
مقیاس از سوی کاستا و مککری ( )1992مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است .نسخه فارسی مقیاس نئو از سوی حقشناس ()1385
اعتباریابی گردید .وی روایی ابزار را به روش تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی همراه با چرخش واریماکس برای ایجاد همبستگی بین
مؤلفهها بررسی و تأیید نمود .عاملهای موجود در مقیاس براساس ارزش ویژه باالتر از یک و شیب نمودار اسکری استخراج گردید.
همچنین بار عاملی مادههای روانآزردهگرایی در دامنه  0/59تا  0/80بودند .برای بررسی اعتبار از ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار بازآزمایی
استفاده شد که مقدار این ضرایب برای مؤلفه روانآزردهگرایی به ترتیب  0/81و  0/53گزارش شده است .در پژوهش حاضر روایی
مقیاس به روش تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید قرار گرفت (،IFI=0/95 ،AGFI=0/93 ،GFI=0/95 ،X2/df=2/01
 RMSEA=0/06 ،CFI=0/95و  .)PCLOSE=0/20اعتبار این مقیاس نیز با مقدار ضریب آلفای کرونباخ  0/84مورد تایید قرار گرفت.
ب .مقیاس ارضاء و ناکامی نیازهاي بنیادین روانشناختی (Basic Psychological Needs Satisfaction and Frustration

) :Scaleاین مقیاس با هدف سنجش ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی از سوی چن و همکاران ( )2015طراحی و اعتباریابی
شده است .این مقیاس دارای  24ماده است که ارضاء نیازهای خودمختاری (گویههای شماره  13 ،7 ،1و  ،)19شایستگی (مادههای
شماره  17 ،11 ،5و  ،)23ارتباط (مادههای شماره  15 ،9 ،3و  )21و ناکامی نیازهای خودمختاری (مادههای شماره  14 ،8 ،2و ،)20
شایستگی (مادههای شماره  18 ،12 ،6و  )24و ارتباط (مادههای شماره  16 ،10 ،4و  )22را مورد بررسی و سنجش قرار میدهد.
مادههای این مقیاس بر روی طیف لیکرت پنج درجهای از کامالً نادرست (نمره  )1تا کامالً درست (نمره  )5نمرهگذاری میشود .روایی
و اعتبار این مقیاس از سوی چن و همکاران ( )2015مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است .آنان ضریب آلفای کرونباخ برای ارضاء
نیازها را در دامنه  0/73تا  0/89و مقدار این ضریب برای ناکامی نیازها را در دامنه  0/64تا  0/86گزارش نمودند .شیخاالسالمی ،یزدانی
و رضوی اصطهباناتی ( )1398روایی نسخه فارسی این مقیاس را به روش تحلیل عامل تأییدی مورد بررسی و تایید قرار دادهاند
( .)PCLOSE=0/07 ،RMSEA=0/05 ،TLI=0/89 ،NFI=0/81 ،IFI=0/91 ،CFI=0/91 ،GFI=0/86 ،X2/df=1/72همچنین آنان
اعتبار مؤلفههای این مقیاس را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در دامنه  0/68تا  0/82و آلفای کرونباخ برای نمره کل ارضای نیازهای
روانشناختی  0/81و برای ناکامی نیازهای روانشناختی  0/85گزارش نمودهاند (شیخاالسالمی و همکاران .)1398 ،در پژوهش حاضر
روایی مقیاس به روش تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید قرار گرفت (،IFI=0/92 ،AGFI=0/86 ،GFI=0/90 ،X2/df=1/83
 RMSEA=0/05 ،CFI=0/92و  .)PCLOSE=0/22اعتبار این مقیاس نیز با مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد ارضاء خودپیروی،
ناکامی خودپیروی ،ارضاء ارتباط ،ناکامی ارتباط ،ارضاءشایستگی ،ناکامی شایستگی ،ارضای کل نیازهای بنیادین و ناکامی کل نیازهای
بنیادی به ترتیب  0/85 ،0/71 ،0/77 ،0/72 ،0/73 ،0/74 ،0/67و  0/85مورد تایید قرار گرفت.
ج .مقیاس لذت و امنیت اجتماعی ) :(Social Safeness and Pleasure Scale-SSPSاین مقیاس متشکل از  11ماده و یک
عامل است که امنیت اجتماعی را به عنوان یک مولفه واحد مورد سنجش قرار میدهد و توسط گیلبرت و همکاران ( )2009ساخته شده
است .مادههای این مقیاس بر روی طیف لیکرت پنج درجهای از کامال مخالفم ( )1تا کامال موافقم ( )5نمرهگذاری میشوند که حداقل
نمره در این مقیاس  11و حداکثر نمره  55است .روایی این مقیاس توسط گیلبرت و همکاران ( )2009به روش تحلیل عاملی تاییدی
مطلوب گزارش شده است .در پژوهش ماتوس ،دیوارت ،پینتوگویا و ماتوس ( )2015آلفای کرونباخ  0/94و در پژوهش آکین ،اویسال،
اوزکارا و بینگل ( )2012آلفای کرونباخ  0/91به دست آمد .در ایران نیز علوی ،اصغری مقدم ،رحیمینژاد ،فراهانی و مدرس غروی
( )1395و یعقوبخانی ،اسدزاده ،سعدیپور ،دالور و درتاج ( )1396اعتبار ابزار را به روش آلفای کرونباخ  0/91گزارش دادند .روایی
مقیاس نیز به روش تحلیل عاملی تاییدی در پژوهش علوی و همکاران (CFI=0/99 ،AGFI=0/93 ،GFI=0/97 ،X2/df=1/30( ،)1395

و  ،)RMSEA=0/03و یعقوبخانی و همکاران ( CFI=0/99 ،GFI=0/95 ،X2/df=1/25( ،)1396و  )RMSEA=0/03مطلوب
گزارش شده است .در پژوهش حاضر نیز اعتبار این ابزار به روش آلفای کرونباخ  0/91به دست آمد .همچنین شاخصهای برازش مدل
تحلیل عاملی تاییدی حکایت از تایید روایی مقیاس داشت (،CFI=0/97 ،IFI=0/97 ،AGFI=0/91 ،GFI=0/95 ،X2/df=2/25
 RMSEA=0/06و .)PCLOSE=0/08
روش تجزیه و تحلیل دادهها :برای بررسی آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و همبستگی بین متغیرهای پژوهش از نرمافزار
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( SPSSنسخه  )24استفاده گردید .همچنین برای ارزیابی ارتباط علّی میان متغیرهای پژوهش از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزار
( AMOSنسخه  )24و برای بررسی نقش واسطهگری متغیر میانجی از دستور بوتاستراپ در نرمافزار  AMOSاستفاده شد.

• یافتهها
در این بخش ابتدا به بررسی میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش و در انتها به ارزیابی مدل پژوهش
پرداخته شده است .قبل از ورود به آزمون مدل مفهومی پژوهش ،مواردی همچون دادههای از دست رفته ،موارد دورافتاده (پرت) و
نرمال بودن متغیرها مورد بررسی قرار گرفت.
الف :دادههاي از دست رفته :اگرچه در پژوهش حاضر تالش شد تا دادههای کاملی از گروه نمونه جمعآوری گردد ،با این حال در
فایل دادهها برخی دادههای از دست رفته وجود داشت .در پژوهش حاضر دادههای مفقود با میانگین مقادیر متغیرها جایگزین شد.
ب :موارد پرت :برای بررسی موارد پرت در پژوهش حاضر از دستور  Exploreدر برنامه  SPSSاستفاده شد؛ نتایج بررسی موارد پرت
درمتغیرهای پژوهش حاضر نشان داد که در هیچ یک از متغیرهای پژوهش موارد پرت وجود ندارد .بنابراین ،از این جهت مشکلی برای
تحلیل مسیر وجود ندارد.
ج :بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهاي مشاهده شده :برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای مشاهدهشده در پژوهش حاضر از دو
شاخص رایج برای بررسی نرمال بون ،شامل کجی و کشیدگی استفاده شد .نتایج جدول  1نشان میدهد که قدر مطلق ضریب کجی و
کشیدگی برای متغیرهای پژوهش به ترتیب کمتر از  3و کمتر از  10بود؛ بنابراین ،توزیع تمامی متغیرهای پژوهش نرمال است (بیرن،
 .)2001بهطورکلی ،نتایج ارائه شده در این بخش نشان میدهد که تمامی مفروضههای اساسی تحلیل تحلیل مسیر برقرار است و بنابراین
برای این تحلیل مانعی وجود ندارد.
شاخصهای نرمال بودن متغیرهای پژوهش در جدول  1و میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به همراه همبستگی بین
متغیرها در جدول  2آورده شده است.
جدول  .1شاخصهاي نرمال بودن متغیرهاي پژوهش
کجی

متغیرها

کشیدگی

آماره

انحراف معیار

آماره

انحراف معیار

 .1روانآزردهگرایی

0/16

0/14

-0/05

0/28

 .2ارضاء نیازها

-0/14

0/14

0/03

0/28

 .3ناکامی نیازها

0/29

0/14

0/006

0/28

 .4امنیت اجتماعی

-0/37

0/14

0/58

0/28

جدول  .2میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی بین متغیرهاي پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

1

 .1روانآزردهگرایی

30/48

7/86

 .2ارضاء نیازها

42/54

7/54

**

 .3ناکامی نیازها

28/67

7/88

**

 .4امنیت اجتماعی

36/37

7/99

2

4

3

1
-0/46
0/67

**-0/39

1
**

-0/55

**0/52

1
**-0/47

1
**P<0/01

*P< 0/05

همانگونه که نتایج جدول  2نشان میدهد ،همبستگی بین متغیرها در همه موارد معنادار است از اینرو امکان بررسی مدل پژوهش
فراهم گردید .در بررسی مدل پژوهش ،ابتدا برازش مدل تحلیل مسیر بررسی گردید .مطابق با نظر شوماخر و لومکس ( ،)2004برای
بررسی برازش مدل تحلیل مسیر از دو معیار شدت و جهت پارامترهای برآورد شده مطابق با مبانی نظری و پیشینه پژوهش و معناداری
آماری پارامترهای برآورد شده منفرد برای مسیرهای مدل تحلیل مسیر که مقادیری بحرانی بوده و بر اساس تقسیم برآورد پارامترها بر
خطاهای معیار مربوطه به دست میآیند ،استفاده گردید که برازش مدل پژوهش بر اساس هر دو شاخص محرز گردید .همچنین
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شاخصهای برازش مدل نیز حاکی از بزارش مطلوب مدل بود ( ،CFI =0 /98 ،GFI =0 /96 ،TLI =0 /97 ،NFI =0 /6 9 ،X2/df =2 /21

.)PCLOSE= 0 /09 ،RMSEA =0 /07 ،IFI =0 /97 ،AGFI =0 /93
در بررسی فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه «ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی در ارتباط بین روانآزردهگرایی و امنیت
اجتماعی نقش واسطهگری دارد» نتایج پژوهش نشان داد ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی
توانست نقش واسطهگری در بین روانآزردهگرایی و امنیت اجتماعی ایفا نماید .نتایج دقیقتر در شکل  2و جدول  3آورده شده است.

شکل  .2مدل نهایی پژوهش

جدول  .3اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهاي پژوهش

اثر مستقیم

مسیرها

اثر کل

اثر غیرمستقیم

β

p

از روانآزردهگرایی به ارضاء نیازها

-0/46

0/002

β
-

p
-

β

P

-0/46

0/002

از روانآزردهگرایی به ناکامی نیازها

0/67

0/002

-

-

0/67

از ارضاء نیازها به امنیت اجتماعی

0/38

0/002

-

-

0/38

0/002

از ناکامی نیازها به امنیت اجتماعی

-0/21

0/007

-

-

-0/21

0/007

از روانآزردهگرایی به امنیت اجتماعی

-0/08

0/27

-0/32

0/002

-0/40

0/002

0/002

همانگونه که اطالعات شکل  2و جدول  3نشان میدهند ،روانآزردهگرایی دارای اثر منفی و معنادار بر ارضاء نیازهای بنیادین،
روانآزردهگرایی دارای اثر مثبت و معنادار بر ناکامی نیازهای بنیادین ،ارضاء نیازهای بنیادین اثر مثبت و معنادار بر امنیت اجتماعی،
ناکامی نیازهای بنیادین دارای اثر منفی و معنادار بر امنیت اجتماعی بود .روانآزردهگرایی نیز به لحاظ آماری تاثیر معناداری بر امنیت
اجتماعی ندارد .همچنین ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادی دارای نقش واسطهگری در ارتباط بین روانآزردهگرایی و امنیت اجتماعی بود.

• بحث
همانطور که پیشتر اشاره هدف پژوهش حاضر تبیین علّی امنیت اجتماعی با استفاده از پیشایندهای درونفردیِ روانآزردهگرایی و
ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی در قالب مدل تحلیل مسیر بود.
همانگونه که مدل تجربی پژوهش نشان میدهد ،روانآزردهگرایی پیشبینیکننده مثبت ناکامی نیازها و پیشبینیکننده منفی ارضاء
نیازها بود .این یافته با مبانی نظری و پیشینه پژوهشی مبنی بر رابطه منفی صفت شخصیتی روانآزردهگرایی با نیازهای بنیادین روانشناختی
همسو است (اینسکو و جاکوب2019 ،؛ فریدونی و همکاران .)1393 ،در تبیین این یافته میتوان گفت ،روانآزردهگرایی با فراهم آوردن
پاسخهای ناکارآمد شناختی ،هیجانی و رفتاری موجب کاهش موقعیتهایی میشود که فرد میتواند از طریق آنها نیازهای بنیادین
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روانشناختی خود را برآورده کند .به بیان دیگر ،افراد روانرنجورخو به لحاظ شناختی دچار ایدههای غیرمنطقی هستند ،شرایط عادی را
تهدیدآمیز توصیف میکنند و ناکامیهای جزئی را فاجعهآمیز تلقی میکنند و به دلیل اینکه ثبات هیجانی الزم را ندارند ،دائم مضطراب
و نگران بوده (ویدیگر و اولتمان )2017 ،و به لحاظ رفتاری واکنشهای نامناسبی همچون پرخاشگری و زورگویی (سان و همکاران،
2016؛ هین و همکاران )2015 ،از خود بروز میدهند که مجموعه این پاسخها برآورده شدن نیازها را با دشواری مواجه میکند .ماحصل
این سبک شناختی ،هیجانی و رفتاری از دست دادن ارتباطهای سالم با دیگران ،احساس ناشایستگی و کسب این ادراک میشود که فرد
توانایی مدیریت هیجان های خود را ندارد؛ که به ترتیب اشاره به عدم موفقیت در ارضاء نیازهای ارتباط ،شایستگی و خودمختاری و
ناکامی در ارضاء این نیازها دارد .در واقع این افراد به جهت اضطراب و نگرانی دائمی که با خود به همراه دارند ،دچار نوعی اجتناب
در اعمال خود هستند .بدین صورت که از ارتباط با افراد مختلف اجتناب نموده و این نگرانی تا جایی ادامه پیدا میکند که از انجام
مستقالنه و مقتدرانه اعمالی که برای آنان احساس شایستگی و خودمختاری به همراه دارد ،اجتناب نموده و این مساله باعث میشود که
در ارضای نیازهای بنیادین خود هم چون شایستگی ،خودمختاری و ارتباط ناکام بماند .به عنوان مثال دانشجوی با نمره باال در صفت
روانآزردهگرایی ،به دلیل ایدههای غیرمنطقی ،فاجعهنمایی ،نگرانی و غیره در برقراری ارتباط مطلوب و مناسب با دوستان ،استادان و
سایر کارکنان دانشگاه دچار ضعف بسیار می گردد و از این طریق نیاز به ارتباط وی مورد تهدید قرار میگیرد .همچنین وی با توجه به
موارد مذکور در انجام مستقالنه تکالیف تحصیلی و غیرتحصیلی خود دچار مشکل میشود که مساله نیز سایر نیازهای بنیادین روانشناختی
وی را دچار مشکل میسازد.
از دیگر یافتههای پژوهش می توان به رابطه مثبت ارضاء نیازها و رابطه منفی ناکامی نیازها با امنیت اجتماعی اشاره کرد .بدین معنی
که هر چه نیازهای بنیادین روانشناختی شامل خودمختاری ،شایستگی و تعلق با کمیت و کیفیت بهتری برآورده شود ،میزان آرامش ،لذت
و امنیتی که دانشجویان در روابط خود احساس می کنند ،بیشتر است .از طرف دیگر ،هر چه میزان ناکامی نیازهای مذکور با شدت بیشتری
رخ دهد ،امنیت اجتماعی تجربه شده نیز کمتر است .این یافتهها با نتایج پژوهشهای دیگر مبنی بر رابطه مثبت ارضاء نیازها با متغیرهای
نزدیک همچون بهزیستی اجتماعی (لئو ،)2018 ،روابط اجتماعی با کیفیتتر (بیکر و همکاران ،)2020 ،و ناکامی نیازها با عوامل
تهدیدکننده امنیت اجتماعی ،یعنی زورگویی (هین و همکاران )2015 ،و پرخاشگری (واندنکرکوف و همکاران )2019 ،همسو است .در
تبیین این یافته مطابقِ نظریه خودتعیینگری (ریان و دسی )2017 ،میتوان اذعان نمود ،چنانچه نیازهای بنیادین روانشناختی برآورده
شود فرد عملکرد بهتری در جنبههای مختلف روانشناختی و اجتماعی تجربه خواهد کرد .در واقع ،زمانی که نیاز به ارتباط در دانشجویان
ارضا میشود ،یعنی فرد احساس تعلق به آن موقعیت یا افراد آن بافت تحصیلی مانند دوستان و استادان خود دارد .این احساس تعلق به
محیط تحصیلی و افراد آن محیط باعث میشود که دانشجویان احساس امنیت بیشتری داشته باشند ،لذا امنیت اجتماعی بیشتری را تجربه
مینمایند .چرا که این احساس تعلق به آنان پشتوانه هیجانی و عاطفی مطلوبی در برخورد با موقعیتهای اجتماعی مختلف فراهم میآورد
که یکی از پیامدهای آن احساس لذت و امنیت اجتماعی است .در خصوص ارضای نیاز به خودمختاری نیز قابل ذکر است که زمانی
نیاز به خودمختاری در دانشجویان ارضاء میشود این بدان معناست که دانشجو خود را فردی تلقی میکند که میتواند منشاء فعالیتها
و انتخاب های خود باشد .در واقع وی در روابط اجتماعی خود احساس مجبور بودن و تحت فشار قرار داشتن را ندارد .بدین صورت
ارضاء نیاز به خودمختاری به وی کمک مینماید تا در روابط اجتماعی خود احساس لذت و امنیت اجتماعی بیشتری را تجربه نماید.
همچنین ارضاء نیاز به شایستگی در دانشجویان این باور را در آنان به وجود میآورد که میتوانند در روابط اجتماعی خود ،تعیین کننده
نتیجه و پیامد آن روابط باشند .یعنی نوعی باور به خودکارآمدی در آنان ایجاد میگردد که توانایی الزم برای مدیریت و دستیابی به نتیجه
مطلوب در روابط اجتماعی را دارند (ریان و دسی2017 ،؛ نیشیمورا و سوزکی )2016 ،که این موارد موجب احساس امنیت اجتماعی
بیشتر آنان میگردد .در واقع بدین شرح است که ارضاء شدن نیازهای بنیادین روانشناختی باعث احساس امنیت اجتماعی بیشتر و ناکامی
در ارضای این نیازهای باعث کاهش امنیت اجتماعی میگردد .چنانچه پژوهشهای پیشین نیز نشان میدهد که ارضای مطلوب این
نیازها با شاخصهای امنیت اجتماعی همچون نشاط ذهنی (تیلور و النسدیل ،)2010 ،عزتنفس (یومیت )2015 ،و اضطراب پایین (بارد
و همکاران )2004 ،همراه است .در واقع رخداد این شاخصها میتواند به عنوان تسهیلکننده روابط و زمینهساز احساس آرامش در
تعامالت بینفردی ایفای نقش کنند ،که در نهایت امنیت اجتماعی را در افراد افزایش میدهد .همچنین قابل ذکر است زمانی که فرد در
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ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی خود شکست میخورد ،واکنشهای مخالفتورزانهای نسبت به منبعی (فردی) که باعث ناکامی نیاز
وی شده است ارائه میدهد (ریان و همکاران )2016 ،چنین مخالفتی که در حقیقت واکنشی به کنترلگری دیگران است زمینهساز کاهش
امنیت و لذت در روابط اجتماعی است .در نتیجه این یافته منطقی به نظر میرسد.
بحث آخر مربوط به تبیین رابطه روانآزردهگرایی با امنیت اجتماعی و همچنین نقش واسطهگری ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین
روانشناختی در رابطه بین روانآزردهگرایی و امنیت اجتماعی است .در حالی که ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش حاکی از
رابطه منفی و معنادار روانآزردهگرایی (متغیر مستقل) و امنیت اجتماعی (متغیر وابسته) است ،لیکن وقتی همه متغیرها با هم وارد مدل
تحلیل مسیر و معادله رگرسیون میشوند از اثر مستقیم روانآزردهگرایی بر امنیت اجتماعی کاسته میشود و نقش واسطهگری ارضاء و
ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی در این بین برجسته می گردد .این یافته با مبانی نظری و تجربی پژوهش مبنی بر اینکه صفات
شخصیتی از طریق واسطهها و به روش غیرمستقیم بر رفتارها و احساسات افراد اثر میگذارند ،همسو است (کوهن و مورس2014 ،؛
باس و الرسن .)2020 ،در واقع پژوهشگران حوزه شخصیّت و منش اذعان نمودهاند که صفات شخصیّت بیشتر از طریق سازوکارهای
واسطهای پیامدهایی را برای افراد رقم میزنند .بدین صورت که رابطه بین ویژگیهای شخصیّتی و پیامدهای رفتاری و هیجانی فراتر از
یک رابطه مستقیم است و صفات شخصیّت از مسیرهای غیرمستقیم همچون انتخاب موقعیت و ایجاد موقعیت میتوانند بر پیامدهای
رفتاری و هیجانی اثرگذار باشند (کوهن و مورس2014 ،؛ باس و الرسن .)2020 ،از طرفی بر اساس منطق روش تحلیل مسیر زمانی که
همه متغیرها با هم وارد معادله رگرسیون میشوند و از اثر مستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته کاسته شده و نقش واسطهگری متیغرهای
میانجی برجسته میگردد ،این موضوع میتواند بر اعتبار مدل تجربی پژوهش بیفزاید (شوماخر و لومکس.)2004 ،
در تبیین نقش واسطهگری ارضاء و ناکامی نیازهای بنیادین در رابطه بین روانآزردهگرایی و امنیت اجتماعی ،علیرغم تبیینهای
صورت گرفته در خصوص رابطه دو به دو این متغیرها ،توجه به خرده مکانیزمهای علّی تشکیل دهنده این مسیر نیز قابل تامل است .در
واقع روانآزردهگرایی به عنوان یک صفت شخصیتی راهانداز این نظم علّی است .بدین صورت که فرد با ویژگی روانآزردهگرایی
مجموعه پاسخهای شناختی ،رفتاری و هیجانی متناسب با این صفت شخصیتی را ایجاد میکند .در این میان صفت روانآزردهگرایی
زمینهساز پاسخهای ناسازگار در جنبههای مختلف زندگی میشود (اسلوایش و همکاران )2018 ،و همچنین باعث میشود که فرد
موقعیتها و محیطهایی را برای خود بیافریند ،یا ایجاد و انتخاب نماید که به نوعی موید و متناسب با شاخصها و نمودهای
روانآزردهگرایی باشد .لذا دانشجویان با سطوح باالی روانآزردهگرایی با ویژگیهایی همچون ناپایداری هیجانی ،اضطراب و دمدمی
مزاجی که با خود به موقعیتهای اجتماعی میآورند ،مانع برآورده شدن نیازهای بنیادین روانشناختی خود میشوند .در ادامه این نظم
علّی در جهت پیامدهای ناسازگار عدم ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی و پیامدهای سازگار ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی
حرکت میکند .در واقع برآورده نشدن این نیازها پایههای دلبستگی و امنیت را با مشکل مواجه میکند که موجب محروم شدن فرد از
احساس صمیمت و پذیرش در روابط بینفردی میگردد .در نتیجه باعث کاهش لذت و امنیت اجتماعی در آنان میشود .به عنوان مثال
دانشجویان با ویژگی روانآزردهگرایی موقعیتهای موجود در محیط تحصیلی از قبیل جلسات درسی ،کالسی ،مکانهای ورزشی ،و
غیره موجود در دانشگاه را بهگونه ای برای خود تدارک میبینند که در آن شانس کمتری برای ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی خود
هم چون نیاز به ارتباط ،خودمختاری و شایستگی را دارند و در ادامه چنانچه در خصوص تاثیر نیازهای بنیادین روانشناختی بر امنیت
اجتماعی ذکر شد ،باعث کاهش احساس لذت و امنیت اجتماعی در خود میشوند.

• نتیجهگیري
در مجموع پژوهش حاضر نشان داد که نیازهای بنیادین روانشناختی نقش واسطهگری در رابطه بین روانآزردهگرایی و امنیت
اجتماعی دارد .این یافته نشان میدهد که روانآزردهگرایی از طریق افزایش ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی منجر به افزایش امنیت
اجتماعی میشود .همچنین ،روانآزردهگرایی از طریق کاهش ناکامی در ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی منجر به افزایش امنیت
اجتماعی میشود.
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پژوهش حاضر علی رغم نقاط قوت و یافتههای جدید دارای محدودیتهایی نیز است .از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر
بدین صورت است که این پژوهش با استفاده از طرح همبستگی صورت گرفت ،لذا برای استنباط علّی نیازمند تامل بیشتری است.
همچنین مشارکتکنندگان پژوهش دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز بودند که در تعمیم نتایج به سایر گروههای افراد الزم است این
مساله مورد توجه قرار گیرد .نتایج حاصل از این پژوهش به لحاظ نظری و کاربردی ،تلویحاتی را در بر دارد .به لحاظ نظری ،به گسترش
دانش در مورد پیشایندهای فردی امنیت اجتماعی کمک نمود .به لحاظ کاربردی نیز قابل توجه است که میتوان از طریق آموزش به
افراد جهت ارضای نیازهای بنیادینشان به ارتقا امنیت اجتماعی در آنان کمک نمود .در نهایت به عنوان پیشنهادات پژوهشی نیز قابل
ذکر است که با توجه اینکه صفات شخصیت نشاندهنده تفاوتهای فردی بین افراد است در نتیجه به بررسی مدل پژوهش حاضر در
سایر دورههای تحصیلی و گروههای شغلی پرداخته شود .همچنین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به بررسی سایر صفات شخصیت
جهت تبیین امنیت اجتماعی پرداخته شود .همچنین پیشنهاد می گردد که با افزودن متغیرهای موقعیتی به مدل پژوهش حاضر ،امکان
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