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Abstract 
Introduction: The present study aimed to investigate the relationship 
between personality traits and psychological capital through the media-
tion of body language.
Methods: This was a descriptive/correlational method study. The sta-
tistical population consisted of all eight-teen thousands students of the 
Islamic Azad university of Kerman. Three hundred eighty people were 
selected by simple random sampling method. The sixty-item question-
naire of personality characteristics of McCary and Kasta1990, the 
twenty-four-item questionnaire of psychological capital of Luttens2007 
and a ten-item researcher-made questionnaire about body language were 
applied as measurement tools.The validity of the questionnaires was 
content and their reliability was proved by Cronbach's alpha coefficient. 
Descriptive and inferential statistics such as path and regression analy-
ses have been used to analyze data.
Results: The results of the path analysis showed that body language 
could play a role in the relationship between student personality traits 
and psychological capital. Path analysis showed that direct relationships 
were significant at the level of 0.001 and indirect relationships were sig-
nificant at the level of P <0.05. According to the CFI index the degree of 
fit was 0.96 which indicates a good fit for the model.
Conclusions: Formation and continuation of interpersonal relationships 
In addition to psychological factors and in line with personality traits 
could be done by non-verbal messages through the body language in 
communication which plays an important role in social interactions. Ob-
viously, the study of such concepts can help to integrate the individuals' 
growth and dynamism and organize their personality. The personality 
that underlies the person's interaction and adaptability with others and 
the social environment.
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چکیده

سرمایه  و  شخصیت  مولفه های  بین  رابطه  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش  مقدمه: 
روان شناختی با میانجیگری زبان بدن انجام شده است.

است.  شده  استفاده  همبستگی  نوع  از  توصیفی،  روش  از  پژوهش  این  در  روش: 
هجده  تعداد  به  کرمان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  کلیه  شامل  جامعه آماری 
هزار نفر بود، که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد سی صد و هشتاد نفر انتخاب و 
اندازه گیری شامل پرسشنامه شصت سوالی ویژگی های  ابزارهای  مورد بررسی قرار گرفتند. 
شخصیتی مک کری و کاستا1990، پرسشنامه بیست و چهار سوالی سرمایه روان شناختی 
لوتانز2007 و پرسشنامه محقق ساخته ده سوالی زبان بدن بودند. روایی پرسشنامه ها از نوع 
محتوایی و پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده است. برای تحلیل 
داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی نظیر آزمون تحلیل رگرسیون و آزمون تحلیل مسیر 

استفاده شده است.
بین  رابطه   در  است  توانسته  بدن  زبان  که  داد  نشان  مسیر  تحلیل  آزمون  نتایج  نتایج: 
در  نماید.  ایفا  واسطه ای  نقش  روان شناختی  سرمایه  با  دانشجویان  شخصیتی  ویژگی های 
تحلیل مسیر روابط مستقیم در سطح یک هزارم و غیرمستقیم با پی ولیو پنج صدم معنادار 
بودند. میزان برازش براساس شاخص CFI نیز مقدار نود و شش صدم بود که نشان دهنده 

برازش خوب مدل است.
با ویژگی های شخصیتی  بحثونتیجهگیری: در کنار عوامل روان شناختی و همسو 
در شکل گیری و تداوم روابط بین فردی، می توان به پیام های غیرکالمی اشاره کرد که فرد 
از طریق زبان بدن در ارتباطات خود به کار می گیرد و نقش مهمی در تعامالت اجتماعی او 
ایفا می کنند. بدیهی است بررسی چنین مفاهیمی می تواند به رشد یکپارچه افراد، پویایی و 
سازماندهی شخصیت آن ها کمک نماید. شخصیتی که زمینه ساز تعامل و سازگاری فرد با 

دیگران و محیط اجتماعی است.

رابطه بین مولفه های شخصیت و سرمایه روان شناختی با 
میانجیگری زبان بدن در دانشجویان
anahita.tashk91@gmail.com .آناهیتا تاشک*: استادیار بخش روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

نحوه استناد به مقاله:
آناهیتا تاشک. رابطه بین مولفه های شخصیت و سرمایه روان شناختی با میانجیگری زبان بدن در 

دانشجویان. فصلنامه مددکاری اجتماعی، 1397؛ 7 )3(: 44-51
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فصلنامه مددکاری اجتماعی46

رابطه بین مولفه های شخصیت و سرمایه روان شناختی با میانجیگری زبان بدن در دانشجویان

مقدمه

بســیاری از پژوهشــگران تالش می کنند تا متغیرهای موثر بر رشد یکپارچه انسان را مورد مطالعه قرار دهند و روابط و اثرات 
آن را بر پدیده های مهم شناسایی کنند.)1( یکی از این متغیرها، سـرمایه روان شناختی است که به عنوان جزئی از روانشناسی 
مثبت گرا به شــمار می رود، در ســال های اخیر به صورت جدی مورد توجه و بررســی قرار گرفته اســت.)3،2و4(. سرمایه 
روان شــناختی مفهومی است که توسط فرد لوتانز، نظریه پرداز رفتار سازمانی با الهام از روانشناسی مثبت گرا و با هدف توجه 

به نقاط قوت و توانمندی های قابل توسعه کارکنان و سایر افراد جامعه مطرح شده است.)2( 
سرمایه روان شناختی سازه ترکیبی و به  هم  پیوسته ای است که چهار مولفه ادراکی-شناختی یعنی امیدواری، خودکارآمدی، 
خوش بینی و تاب آوری را در بر می گیرد.)5( در واقع، امیدواری به معنای، حالت انگیزشــی مثبت با در نظر گرفتن اهداف 
روشــن برای زندگی اســت)6(که تخیل را به ســمت موارد مثبت هدایت می کند. خودکارآمدی به معنای، قضاوت فرد در 
مــورد توانایــی انجام یک عمل خاص به طور موفقیت آمیز اســت،)7( خوش بینی به معنای، باور بــه اینکه در آینده چیزهای 
خوب بیشــتر از چیزهای بد اتفاق می افتد.)8( به عبارت دیگر، خوش بینی توانایی طرفداری و موافقت با یک درک مثبت از 
رویدادهای فعلی و آتی اســت)9( و تاب آوری به معنای، کنار آمدن موفقیت آمیز فرد در موقعیت های دشوار و انطباق مثبت 
با تجربه های تلخ و ناگوار اســت. این مولفه ها در یک فرایند تعاملی و ارزش یابانه به زندگی فرد معنا بخشــیده و تالش فرد 
برای تغییر موقعیت های فشارزا را تداوم داده و او را برای ورود به صحنه عمل آماده می سازد و مقاومت و سرسختی او را در 

تحقق اهداف تضمین می کنند.)2( 
آنچه روشــن است این است که، مفهوم سرمایه روان شــناختی می تواند معرف تمایالت درونی، رفتاری و نیز خصوصیات 
مســتمر افراد، تحت عنوان شخصیت باشد. شخصیت خصوصیات مســتمری است که فرد از طریق آن ها تعامل و سازگاری 
خود را با دیگران و محیط اجتماعی تنظیم می نماید. از دیدگاه اریک فرم شخصیت مجموع کیفیت های موروثی و اکتسابی 
اســت که او را منحصر به  فرد می کند.)10( در تعریفی دیگر، آلپورت شــخصیت را ســازمان دهی پویــای نظام های روانی-

فیزیولوژیکی درون فرد تعریف می کند که ســازگاری وی را نســبت به جهان تعیین می کند.)11( پر واضح اســت که دامنه 
تعاریف موجود شــخصیت از فرآیندهای درونی ارگانیســم تا رفتارهای مشــهود ناشــی از تعامل افراد در نوسان است.)12( 
تورینو)13( معتقد است که شخصیت انسان به صورت یک کل سازمان  یافته عمل می کند و در پرتو چنین کلیت و سازمانی 
نیز باید شناخته شود. بر اساس نظریه پنج عاملی شخصیت، مولفه های روان رنجوری، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و 

با وجدان بودن، تشکیل دهنده مفهوم شخصیت هستند.)14و15( 
در کنار عوامل روان شناختی و همسو با ویژگی های شخصیتی در شکل گیری و تداوم روابط بین فردی، می توان به پیام های 
غیرکالمی اشاره کرد که فرد از طریق زبان بدن در ارتباطات به کار می گیرد. زبان بدن ارتباط غیرکالمی است که برای تمامی 
جنبه های برقراری ارتباط، بدون اســتفاده از تکلم صورت می گیرد و می تواند مواردی مانند تماس فیزیکی، حرکات چشــم و 
لبخند باشد که بر اثر آن فرد جذاب، حرفه ای، قابل اعتماد و مهربان به نظر برسد.)16( زبان بدن ارسال و دریافت پیام به طرق 
گوناگون، بدون اســتفاده از رمزهای کالمی است و شامل دو قســمت حرکات بدن و زبان آرایش و ظاهر بدن است. غالبا 
زبان بدن به صورت نیمه هوشیارانه بوده، کیفیت و چگونگی ارتباط را مشخص می کند. این زبان در فرهنگ های گوناگون، 

مفاهیم مختلفی دارد و تفسیر آن به موقعیت، فرهنگ، ارتباط موجود فرد با دیگری و جنسیت او بستگی دارد.
مروری بر پژوهش های صورت گرفته در این حوزه، صحت اهمیت سرمایه روان شناختی، ویژگی های شخصیتی و زبان بدن 
را به عنوان مفاهیم اصلی تحقیق حاضر تایید می کند. بدین روی، هاشمی نصرت آباد، خسروشاهی و بیرامی)17( در پژوهشی 
تحت عنوان رابطه سرمایه روان شناختی و ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی، کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تبریز 
را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش ایشان نشان داد که سرمايه روان شناختی و مولفه های آن با رضايت شغلی همبستگی 
مثبت و معنی داری دارند. همچنین بین ويژگـی شخصیتی برون گرایی، همسازی و وظیفه شناسی و بین ویژگی های شخصیت 
روان نژندی، تجربه پذيری با رضايت شغلی همبستگی مثبت، و بین روان نژندی و تجربـه پـذيری بـا رضايت شغلی همبستگی 
منفی و معنی دار وجـود دارد. از دیگر نتایج تحقیق ایشان پیش بینی خودكارآمـدی، روان نژندی، تجربه پذيری، وظیفه شناسی 

و سرمايه روان شناختی از رضايت شغلی کتابداران بود. 
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آناهیتا تاشک

جهان بانی و وحدانی آملی)18( در پژوهشی 
با عنوان بررسی میزان معیار ارتباط غیرکالمی و 
عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دندانپزشکی 
دانشــگاه آزاد اســالمی، به این نتایج دســت 
 یافتنــد که میــزان مهارت ارتبــاط غیرکالمی 
هشــت و میزان موفقیت مربوط بــه برقراری 
ارتباط چشــمی هم جهت بــا بیمار ۸۴/۴% و 
کمترین میزان مهارت مربوط به هم سطح قرار 
ندادن صندلی بیمار با دندان پزشــک به میزان 
۴۵/۸% و بعــد تصدیق نکــردن صحبت های 
بیمار با سر و گشاده رویی به میزان ۴۸/۸% و 
نشستن روی صندلی با اندکی تمایل به سمت 

بیمار به میزان ۴۹/۷% بود. 
حاجی یخچالی، مروتی و فتحی)19( در پژو 
هشی تحت عنوان بررســی رابطه ویژگی های 
شــخصیت، باورهــای هوشــی و هدف های 
پیشــرفت با خودکارآمدی تحصیلــی، به این 
نتیجه دست یافتند که ویژگی های شخصیت، 
باورهــای هوشــی  و  پیشــرفت  هدف هــای 
بــا خودکارآمــدی تحصیلی رابطــه مثبت و 
معنــاداری دارد. پناهــی و فتحــی زاده)20( 
در پژوهشــی با عنوان بررســی رابطه ســرمایه 
روان شــناختی و کیفیــت زندگی زناشــویی، 

به این نتیجه دســت یافتند که سرمایه روان شــناختی و کیفیت زناشویی 
دارای همبســتگی منفی می باشند. همچنین ایشان بین مولفه های سرمایه 
روان شناختی با کیفیت زناشویی رابطه  منفی گزارش کردند. اسفندیاری، 
حکیــم جــوادی و غالمعلــی لواســانی)21( در پژوهشــی به بررســی 
رابطــه ابعاد شــخصیت، عزت نفس و اضطراب اجتماعــی در کاربران 
شــبکه های اجتماعی پرداختند. نتایج تحقیق ایشــان نشــان داد افرادی 
که از نظر شــخصیتی روان رنجور هســتند و عزت نفــس پایینی دارند، 
بیشتر تحت تاثیر شــبکه های اجتماعی قرار می گیرند. ولی افرادی که از 
نظر شــخصیتی برونگرا، انعطاف پذیر و مســئولیت  پذیرند و عزت نفس 
 باالیــی دارنــد، کمتر تحت تاثیر شــبکه های اجتماعی قــرار می گیرند.

بــا نگرش بــه مجموع ایــن تحقیقــات در خصوص ارتباط ســازه های 
ویژگی های شخصیتی، سرمایه روان شناختی و زبان بدن، این ایده مطرح 
می شود که زبان بدن احتماال نقش واسطه ای بین مولفه های شخصیت و 
سرمایه روان شــناختی ایفا کند. لذا در این پژوهش برای تبیین رابطه بین 
دو متغیر، از زبان بدن به عنوان متغیر واســطه ای استفاده شده است، زیرا 
همانطور که بیان شــد، با ویژگی های شــخصیتی مرتبط است و در عین 
حال، همایندی بســیاری با سرمایه روان شناختی دانشجویان دارد. بدین 
گاهی به این که بررســی این موضوع به شکل تخصصی و با  ترتیب، با آ
تاکید بر نقش واسطه ای زبان بدن بر نمونه ای خاص واجد اهمیت است، 
لذا این پژوهش در صدد پاســخگویی به این سئوال است:  آیا زبان بدن 
ممکن اســت در رابطه بین مولفه های شخصیت و سرمایه روان شناختی 

نقش میانجی داشته باشد؟ 

روش

روش تحقیق مورد اســتفاده توصیفی از نوع همبســتگی است. جامعه آماری شــامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد کرمان می باشد که در مجموع هجده هزار نفر بوده، که با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد سی صد و هشتاد نفر 
بر اســاس جدول مورگان انتخاب، و پس از جمع آوری اطالعات، تعداد ده نســخه از پرسشنامه های ناقص کنار گذاشته شد 
و تجزیه و تحلیل اطالعات براســاس ســی صد و هفتاد پرسشنامه مربوط به دویست و پانزده دانشجوی پسر و صد و پنجاه و 
پنج دانشجوی دختر انجام گردید. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شده است. با نگرش به عنوان و گزینش 

متغیرهای تحقیق، مالک هایی جهت ورود و خروج از پژوهش تدوین گردید.
مالک های ورود و خروج

گاهانه برای  مالک های ورود به پژوهش: اشــتغال به تحصیل در مقطع کارشناســی و یا کارشناسی ارشد، رضایتمندی آ
شرکت در تحقیق، سالمت جسمانی یا نداشتن نقص عضو و عدم ابتال به بیماری های مزمن و حاد. 

مالک های خروج از پژوهش: عدم رضایت شرکت کنندگان در تکمیل سنجه های مورد نظر و نبود دقت کافی در پاسخگویی به سواالت.
ابزارهای پژوهش

1-پرسشــنامه ویژگی های شخصیتیNEO: به وسیله کاســتا و مک کری)22( ساخته شده، و دارای شصت گویه است 
و پنج ویژگی شــخصیتی از جمله، روان نژندی، برونگرایی، انعطاف پذیری و گشــودگی به تجربیات جدید، دلپذیر بودن و 
توافق جویی و مســولیت پذیری را در بر می گیرد. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت پنج گزینه ای از کامال موافقم-پنج، 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی48

رابطه بین مولفه های شخصیت و سرمایه روان شناختی با میانجیگری زبان بدن در دانشجویان

موافقم-چهار، نظری ندارم-ســه، مخالفــم-دو و کامال مخالفم-یک 
ارزش گذاری شــد. حداقل نمره برای هرکدام از زیرمقیاس ها شــش و 
حداکثر ســی است. بعضی از سواالت این پرسشنامه به صورت معکوس 
نمره گذاری می شــود. گروســی فرشــی1380 پایایی پنج عامل اصلی 
این پرسشــنامه را با اســتفاده از ضریب آلفای کرونبــاخ به ترتیب روان 
آزردگی هشتاد و شــش صدم، برونگرایی هفتاد و سه صدم، گشودگی 
به تجربه پنجاه و شــش صدم، ســازگاری شــصت و هشــت صدم و با 
وجدان بودن هشتاد و هفت صدم گزارش کرده اند. در تحقیق نریمانی 
و همکاران)23(که گروه نمونه آن هشــتاد دانش آموز بودند، پایایی باز 
آزمون به مدت دو هفته برای مقیاس های این تســت، بین هشتاد و شش 
صدم تا نود صدم و دامنه ضریب همســانی درونی آن شــصت و هشت 

صدم تا هشتاد و شش صدم گزارش شده است.)23(
2-پرسشنامه سرمایه روان شــناختیPCQ: توسط لوتانز)2( ساخته 
شــده است. این پرسشــنامه دارای بیســت و چهار گویه است و شامل 
چهــار حیطه امیدواری، خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری اســت. 
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت شش گزینه ای از کامال مخالفم-

یک تا کامال موافقم-شــش، نمره دهی شــده است. الزم به ذکر است 
که ســواالت سیزده، بیست و بیست و سه این سنجه به صورت معکوس 
نمره گذاری می شــود. دامنه نمرات در این پرسشنامه بین بیست و چهار 
تا صد و چهل و چهار است. هرچه نمره باالتر باشد نشان دهنده سرمایه 
روان شناختی بیشــتر است. پژوهش قانع نیا، فروهر و جلیلی)3( بر روی 
چهــل و دو نفــر از مدیران، پایایی کل این پرسشــنامه را با اســتفاده از 
آلفای کرونباخ نود و هشت صدم گزارش نمودند. همچنین ایشان روایی 
پرسشــنامه را با بهره گیری از تحلیل عاملی تاییدی روی دویست و هفده 

نفر اندازه گیری و گزارش دادند که بار عاملی 
مولفه های سرمایه روان شــناختی در حد قابل 

قبولی یعنی سه دهم، است.)3(
3-پرسشنامه محقق ســاخته زبان بدن: 
شــامل ده سوال است و حالت های چهره ای و 
دســت و پا را به صورت کلی بررســی می کند. 
این پرسشــنامه بر اســاس مقیاس لیکرت پنج 
گزینــه ای از کامــال موافقم-پنــج، موافقم-

چهار، نظری ندارم-سه، مخالفم- دو و کامال 
مخالفم-یــک ارزش گذاری شــده اســت. 
جهت بررسی روایی این پرسشــنامه، از روایی 
محتوایی استفاده شد که بر اساس آن، سواالت 
اولیه پرسشنامه در اختیار پنج تن از صاحبنظران 
رشته روانشناســی قرار داده شد و بعد از اعالم 
نظر و اصالحیه های مربوطه، ده سوال در قالب 
پرسشنامه نهایی تدوین گردید. همچنین پایایی 
این پرسشنامه در نمونه سی صد و هفتاد نفری 
پژوهــش حاضر، با بهره گیری از ضریب آلفای 
 کرونباخ هفتاد و شــش صدم به دســت آمد. 
در پژوهــش حاضــر از روش هــای آمــاری 
معادالت ســاختاری و تحلیل مســیر به منظور 
بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شده است. 
الزم به ذکر است که تجزیه و تحلیل داده ها با 
نرم افزارSPSS21وAMOS انجام گرفته است.

یافته ها

به منظور بررســی پیش فرض نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اســمیرنف استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد 
فرض نرمال بودن برای متغیرهای اصلی پژوهش، ویژگی های شــخصیتی، ســرمایه روان شناختی و زبان بدن برقرار است. لذا 
در ادامه با توجه به فرضیه اصلی پژوهش که عبارت اســت از نقش میانجیگری زبان بدن در رابطه با ویژگی های شــخصیتی 

و سرمایه روان شناختی، مدل اولیه پژوهش به همراه ضرایب مسیر استاندارد در نمودار شماره یک نشان داده شده است. 
بر این اســاس، الگوی پیشــنهادی، تحقیق حاضر دارای دو بخش ساختاری و اندازه گیری است. بخش اندازه گیری در پی 
آن است تا نشان دهد که نشانگرها یا شاخص ها چگونه سازه های مکنون مفروض را می سنجند. در بخش ساختاری به تاثیر 

علی متغیرهای برون زاد بر متغیرهای درون زاد پرداخته می شود.
برای تعیین کفایت برازندگی الگوی پیشنهادی پژوهش ، از الگویابی معادالت ساختاریSEM، و از شاخص های کای اسکوئر، 
شــاخص نیکویی برازشGFI، شــاخص نیکویی برازش اصالح شدهAGFI، شــاخص برازش افزایشیIFI، شاخص توکر-

 RMSEAریشه میانگین مجذورات خطای برآورد ،NFIشاخص برازش هنجار شده ،CFIشاخص برازش تطبیقی ،TLIلویس
استفاده شد. نتایج به دست آمده از برازش مدل پیشنهادی اولیه نشان داد، داده ها با مدل، برازش مطلوبی دارند. جدول شماره 
یک نتایج برازش مربوط به الگوهای فرضی اولیه و نهایی با داده ها را نشــان می دهد. نتایج جدول شــماره یک حاکی از آن 
است که همه شاخص های ارائه شده، برازش کامل مدل را نشان می دهد. بدین روی، در مدل نهایی نسبت مجذور خی دو 
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پاییز 1397، دوره 7، شماره 3، پیاپی 4925

آناهیتا تاشک

به درجه آزادی یا مجذور کای نســبی2/74، 
شــاخص نیکویی بــرازش برابر با نــود و پنج 
صدم، شــاخص نیکویی بــرازش تعدیل یافته 
برابر با0/954، شــاخص برازندگی افزایشــی 
برابر با0/981، شــاخص توکــر- لویس برابر 
با0/972، شاخص برازندگی هنجار شده برابر 
با نود و شــش صدم و شاخص ریشه میانگین 
 مجذورات خطا برابر با ســه صدم می باشــد. 
جدول شماره دو ضرایب مسیرهای مستقیم و 
سایر پارامترهای اندازه گیری متغیرهای این مدل 
را نشان می دهد. با توجه به نتایج جدول شماره 
دو ضریب مســیر استاندارد برای همه مسیرها 
)p>0/01(.در مدل تدوین شده معنادار است 

برای بررســی نقش میانجیگرانــه زبان بدن در 
ارتباط بین ویژگی های شــخصیتی و ســرمایه 
روان شناختی از برنامه تحلیل میانجیگرانه)24( 
اســتفاده گردید که نتایج در جدول شماره سه 
ارائه شده است. نتایج جدول شماره سه نشان 
می دهد که اثر غیرمستقیم مولفه های شخصیت 

شــامل روان رنجوری، برون گرایی، گشــودگی، موافق بودن و با وجدان 
بودن روی ســرمایه روان شــناختی از طریق زبان بدن به ترتیب مقادیر پنج 
صدم، سی و چهار صدم، بیست و چهار صدم، سی و یک صدم و چهل 
و چهار صدم به دست آمده که در سطح پنج صدم معنادار است. بنابراین 
فرضیه پژوهش)مولفه های شــخصیت با میانجیگری زبان بدن، ســرمایه 

روان شناختی را پیش بینی می کند.( تائید می شود. 

  
 
 
 
 
 

 
 هاي برازندگیها بر اساس شاخصبرازش مدل پیشنهادي با داده) 1(جدول

2χ DFdf/2χGFI AGFIIFITLICFINFIRMSEA هاشاخص
 03/0 93/0 96/0 97/0 98/0 95/0 96/0 74/2 27 07/74الگوي نهایی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

نتیجه تحلیل میانجی براي بررسی نقش میانجیگري زبان بدن در ) 3(جدول
 شناختیروانو سرمایه هاي شخصیت مولفهارتباط بین 

مقدار 
 احتمال

حد پائین حدباال خطاي 
استاندارد بوت

مقدار 
 بوت

متغیر مالك
متغیر 
 میانجی

 متغیر مستقل

05/0<p 05/0 021/0- 041/0 05/0-

رمایه س
شناختیروان

زبان 
 بدن
 

 روان رنجوري
05/0<p  گراییبرون 34/0 055/0 24/0 47/0
05/0<p  گشودگی 24/0 042/0 11/0 36/0
05/0<p  موافق بودن 31/0 057/0 14/0 42/0
05/0<p  با وجدان بودن 44/0 084/0 29/0 57/0

 
 

 آموزانگیري روابط مستقیم مدل مورد بررسی در دانشپارامترهاي اندازه )2جدول(
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نسبت 
بحرانی

مقدار 
 احتمال

 001/0 -55/2 887/0 -10/2 -21/0زبان بدن←روان رنجوري
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 شناختیروانو سرمایه هاي شخصیت مولفهارتباط بین 

مقدار 
 احتمال

حد پائین حدباال خطاي 
استاندارد بوت

مقدار 
 بوت

متغیر مالك
متغیر 
 میانجی

 متغیر مستقل

05/0<p 05/0 021/0- 041/0 05/0-

رمایه س
شناختیروان

زبان 
 بدن
 

 روان رنجوري
05/0<p  گراییبرون 34/0 055/0 24/0 47/0
05/0<p  گشودگی 24/0 042/0 11/0 36/0
05/0<p  موافق بودن 31/0 057/0 14/0 42/0
05/0<p  با وجدان بودن 44/0 084/0 29/0 57/0

 
 

 آموزانگیري روابط مستقیم مدل مورد بررسی در دانشپارامترهاي اندازه )2جدول(

βBSE مسیر
نسبت 
بحرانی

مقدار 
 احتمال

 001/0 -55/2 887/0 -10/2 -21/0زبان بدن←روان رنجوري
 001/0 84/3 87/0 89/2 17/0 زبان بدن←برونگراي
 001/0 37/4 125/0 942/0 18/0 زبان بدن←گشودگی

 001/0 116/074/3 372/0 10/0 زبان بدن←موافق بودن
 001/0 71/3 151/0 472/0 14/0 زبان بدن←باوجدان بودن

 001/0 02/5 152/0 782/0 32/0 سرمایه اجتماعی←زبان بدن

 شناختیروانسرمایه زبان بدن

 باوجدان بودن

 موافق بودن

 گشودگی

 برونگرایی

 E1  E2 روان رنجوري

 مدل اولیه پژوهش به همراه ضرایب مسیر استاندارد )1(نمودار

 

بحث و نتیجه گیری

همان طور که بیان شــد، در کنار عوامل روان شناختی و همســو با ویژگی های شخصیتی در شکل گیری و تداوم روابط بین 
فــردی، می توان به پیام های غیرکالمی اشــاره کرد که فرد از طریق زبان بــدن در ارتباطات خود به کار می گیرد و نقش مهمی 
در تعامالت اجتماعی او ایفا می کنند.)17( بدیهی اســت بررســی چنین مفاهیمی می تواند به رشــد یکپارچه افراد و پویایی 
و ســازماندهی شــخصیت آن ها کمک نماید. شخصیتی که زمینه ساز تعامل و ســازگاری فرد با دیگران و محیط اجتماعی 
اســت)11( و به گفته تورینو2012 به نقل از)14و15( به  صورت یک کل ســازمان  یافته عمل می کند و در پرتو چنین کلیت و 
سازمانی نیز باید شناخته شود. پر واضح است که پرداختن به مسایل با چنین دیدگاهی به ویژه برای قشر حساس دانشجویان از 
ارزش خاصی برخوردار است و لذا این مطالعه به دنبال تحقق بخشیدن به چنین ضرورتی بوده است. بر این اساس، پژوهش 
حاضر با هدف بررســی رابطه بین مولفه های شــخصیت و سرمایه روان شناختی با میانجیگری زبان بدن در دانشجویان انجام 
گرفته اســت. بدین روی، نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که شاخص های برازش مدل تدوین شده میانجیگرانه معنی دار 
است و بنابراین می توان بیان کرد که زبان بدن توانسته است در رابطه  بین ویژگی های شخصیت با سرمایه روان شناختی نقش 
واسطه ای ایفا نماید. این نتیجه با نتایج پژوهش های هاشمی نصرت آباد، خسروشاهی و بیرامی،)17( حاجی یخچالی، مروتی 
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رابطه بین مولفه های شخصیت و سرمایه روان شناختی با میانجیگری زبان بدن در دانشجویان

و فتحی)19( همخوانی دارد. 
نتایــج به دســت آمده از نقش میانجیگرانه ســاده با اســتفاده از روش 
خودگردان ســازی نشان داد که روان رنجوری اثر غیرمستقیم معناداری 
از طریق زبان بدن روی ســرمایه روان شــناختی دارد. این نتیجه با نتایج 
پژوهش های هاشــمی نصرت آباد، خسروشاهی و بیرامی)17( همخوانی 
دارد. همچنین نتایج این آزمون نشــان داد که برون گرایی اثر غیرمستقیم 

معنی داری از طریق زبان بدن روی سرمایه روان شناختی دارد. 
نتایــج به دســت آمده از نقش میانجیگرانه ســاده با اســتفاده از روش 
خودگردان ســازی نشــان داد که گشــودگی اثر غیرمســتقیم معناداری 
از طریق زبان بدن روی ســرمایه روان شــناختی دارد. ایــن یافته با نتایج 
پژوهش های رحمانی، بنــی اسدی)25( همخوانی دارد. در زمینه مولفه 
موافق بودن به عنوان یکی دیگر از ویژگی های شــخصیتی، نتایج نشــان 
داد که موافق بودن اثر غیرمســتقیم معنــی داری از طریق زبان بدن روی 
ســرمایه روان شــناختی دارد که این نیز با نتایج پژوهش هاشمی نصرت 
آباد، خسروشاهی و بیرامی)17( همسو است. و نیز نتایج به دست آمده از 
نقش میانجیگرانه ساده با استفاده از روش خودگردان سازی نشان داد که 
با وجدان بودن اثر غیرمستقیم معنی داری از طریق زبان بدن روی سرمایه 
روان شــناختی دارد. این یافته نیز با نتایج پژوهش های لوتانز، یوســف و 
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محدودیت هــا: به این نکتــه باید توجه 
داشــت که این پژوهش در شــهر کرمان و بر 
روی گروه دانشــجویان یک دانشگاه انجام 
شــده اســت. از آنجایی کــه در بیــن مناطق 
تفاوت هــای جغرافیایی،  گوناگــون کشــور 
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نیز بررسی های کیفی در جهت کاوش عمیقتر 
دیدگاه دانشجویان به تفکیک جنسیت آنان، 

توسط محققان دیگر صورت گیرد. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

oc
ia

lw
or

km
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               7 / 8

http://socialworkmag.ir/article-1-400-en.html


پاییز 1397، دوره 7، شماره 3، پیاپی 5125

آناهیتا تاشک

sian]
16. Rohi F, Zaraei H, Akhundi N. The relationship between body language and perception of social inter-

action. Social science research. 2017;6(1):147-56. [Persian]
17. Hashemi Nusrat Abadi T, Bahadori Khosroshahi J, Beirami M. The relationship between psychological 

capital and personality traits with job satisfaction in librarians of public libraries of Tabriz city. Journal of 
Shahid Beheshti university of medical sciences. 2012;17(6):312-8. [Persian]

18. Jahanbani J, Wahdani Amoli A. Evaluation of non-verbal communication and its related factors among 
dental students of Islamic Azad university. Research in dental sciences. 2009;6(1):47-52. [Persian]

19. Haji Yekhhalali AR, Morovvati Z, Fathi F. Relationship between personality characteristics, intelli-
gence beliefs and goals of progress with academic self-efficacy in high school girl students. Personality and 
individual differences. 2014;3(4):75-92. [Persian]

20. Panahi A, Fatehizadeh M. The relationship between components of psychological capital and quality 
of marital life among couples in Isfahan. Quarterly journal of women and society. 2014;5.(1) [Persian]

21. Esfandiari Z, Hakim Javadi M, Gholamali Lavasani M. (Dissertation) The relationship between per-
sonality dimensions, self-esteem and social anxiety in social networking users. Guilan university; 2013. 
[Persian]

22. Costa PJ, Mc Crae R, . Personality and five-factor model of personality. Journal of personality disor-
ders. 1990;4(4):362-71.

23. Narimani M, Eini M, Dehghan HR, Gholamzadeh H, Saffarinia M. Comparison of five great person-
alities self-efficacy in normal and talented students. School psychology. 2013;2(3):(164-179). [Persian]

24. Hayes AF, Preacher KJ. Statistical mediation analysis with a multicategorical independent variable. 
British journal of mathematical and statistical psychology. 2014; 67:451-470

25. Rahmani R, H. BA. The effect of non-verbal communication training on shrinking. Journal of thought 
and behavior in clinical psychology. 2012;7 (26). [Persian]

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

oc
ia

lw
or

km
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

http://socialworkmag.ir/article-1-400-en.html
http://www.tcpdf.org

