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  چکیده
گرایی  هدف از این پژوهش بررسی اثرگذارترین متغیرها بر مادي: هدف

پژوهش حاضر به شیوه : روش. ها بود تبیین رابطه بین آن و همچنین
سازي معادالت ساختاري انجام شده  هاي همبستگی از نوع مدل پژوهش

متوسطه شهر تهران را در  دوره جامعه پژوهش همه دانش آموزان .است
اي  صورت تصادفی خوشه نفر به 300گرفت که از بین آنان تعداد  بر می

، )MVS( گذاري مادي ارزش ابزارها شامل مقیاس. انتخاب شدند
 مقایسه سنجش و ابزار) PSSS(شده  مقیاس حمایت اجتماعی ادراك

ها  مدل به دست آمده برازش مناسبی با داده: ها یافته .اجتماعی بود
شده والدین و حمایت اجتماعی  حمایت اجتماعی ادراك. داشت
گري مقایسه اجتماعی تأثیر غیرمستقیم و  شده همساالن با میانجی ادراك

و مثبت مقایسه اجتماعی بر  گرایی داشتند و تأثیر مستقیم مثبتی بر مادي
بیشترین تأثیر کل متعلق به حمایت همچنین . گرایی معنادار بود مادي

هاي این پژوهش  یافته: گیري نتیجه. شده همساالن بود اجتماعی ادراك
هاي مشابه قبلی مطابقت داشته و از روابط مفروض  هاي پژوهش با یافته

  .کنند در مدل حمایت می
  

 اجتماعی حمایت والدین، شده ادراك اجتماعی حمایت :واژگان کلیدي
 مقایسه ساختاري، معادالت سازي مدل گرایی، مادي الن،همسا شده ادراك

  .اجتماعی

 

Abstract   
 

Introduction: The aim of this research was studying the most 

effective variables on materialism and explaining the 

relationships among them. Method: The study was conducted 

through structural equation modeling. The population included 

all high school students in Tehran and from among them 300 

people were selected through cluster sampling. The instruments 

included Material Values Scale (MVS), Perceived Social 

Support Scale (PSSS), and Social Comparison Instruments. 

Results: The results showed that the obtained model has a 

suitable goodness of fit with the data. Parents' and peers' social 

support with the mediating role of social comparison have 

indirect and positive effect on materialism. Furthermore, the 

direct and positive effect of social comparison on materialism 

was significant and the highest total effect belonged to peers' 

support. Conclusion: The findings of this study matched the 

findings of some similar researches and provide a robust support 

for the hypothesized structural relationships.  

   
Keywords: Materialism; Perceived Parent Support; Perceived 

Peer Support; Social Comparison; Structural Equation 

Modeling.  
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  مقدمه
 بسیاري همچنین و یافته توسعه کشورهاي در ساکن افراد

 هایی پیاممدام در معرض دریافت  جهان، دیگر مناطق از
گرایی هستند و اعتقاد بر این است که  حاکی از مادي

دستیابی به پول و داشتن اموال زیاد در مقایسه با سایر 
 اعتقاد که حالی در. اهداف زندگی در اولویت قرار دارد

 بیشتر بر است ممکن مادي اهداف این نسبی اهمیت به
 هاي سیستم و داري سرمایه اقتصادي هاي سازمان حفظ

کنندگان اثر بگذارد و همچنین با  مصرف فرهنگی
هاي مربوط به بهزیستی و رفاه مردم در ارتباط  هزینه

کیسر، روزنبلوم، سامروف، دکی، نیمیک، رایان، (است 
). 2014، 1آرنادوتیر، بوند، دیتمار، دانگان و هاوکز

اهمیتی که یک فرد براي اموال مادي  عنوان بهگرایی  مادي
در باالترین سطح از . شود قائل است تعریف می

گرایی، اموال جایگاه اصلی را در زندگی فرد پیدا  مادي
مندي فرد  منبع رضایت ترین بزرگ عنوان بهکنند و  می

  ).2015، 2میتال(شوند  مطرح می
اي معتقدند که با تغییر دادن مسیر روزمره افراد  عده

هاي زودگذر به سوي  جامعه به جاي پرداختن به لذت
تر  اساسی هاي کمک ها آنکارهایی که در زمینه بهزیستی 

غنا بخشید  ها آنتوان به زندگی  کند می و پایدارتري می
اما بر خالف  ؛)2015، 3گیلوویچ، کومار و جامپل(

 قابل کمک براي باید افراد که کنند می یهکه توص کسانی
 از زودگذر حاصل هاي بهزیستی خود از لذت به توجه

،  پوشی کنند، اشمیت چشم کاالها و اموال مصرفی

                                                             
1. Kasser, Rosenblum, Sameroff, Deci, Niemiec, 
Ryan, A ŕnado t́tir, Bond, Dittmar, Dungan, & 
Hawks 
2. Mittal 
3. Gilovich, Kumar, & Jampol 

 جامعه یک معتقدند در) 2015( 4براکوس و زارانتونلو
 اموال بین تقابل به معنی خوب زندگی گرا، یک مصرف

 تجاري کاالهاي( اموال. نیست تجارب زندگی و مادي
با در  هستند و ما زندگی از ذاتاً بخشی ،)خدمات و

 و بخش لذت لحظات توان می ها آناختیار داشتن 
در نتیجه افراد اغلب  .کرد را ایجاد شادي از داري معنی

کنند،  هر دو بعد مادي و بهزیستی بلندمدت را تجربه می
زیرا هنگام استفاده از کاالها و خدمات تجاري و ارزیابی 

از شادي و ارزش روانی  نوعی به ها آنمیزان رضایت از 
و   اشمیت(کنند  مرتبط با هر دو بعد دست پیدا می

 ).2015همکاران، 

: دو رویکرد عمده وجود دارد گرایی در تبیین مادي
که تأکید بر نقش ) 1984( 5رویکرد شخصیتی بلک

گرایانه دارد و در این  سازنده هیجانات بر تجارب مادي
گرایی، عدم  خصوص سه صفت شخصیتی ملکیت

گرایی  دهنده مادي سخاوتمندي و حسادت را شکل
در مقابل  و ؛)2010، 6چیالر کاراباتی و کمال(داند  می

گرایانه ریکینز و  شخصی مادي هاي ارزشرویکرد 
قرار دارد که سه بعد را براي ) 1992( 7داوسون

به ( 8محوریت داشتن )1: کنند گرایی تعریف می مادي
فعالیت  عنوان بهمعنی تمرکز بر کسب اموال و دارایی 

به معنی دستیابی به دارایی ( 9شادکامی )2، )اصلی زندگی
 )3و  )مندي یکی از منابع اصلی رضایت عنوان بهدارایی 

                                                             
4. Schmitt, Brakus, & Zarantonello 
5. Belk 
6. Karabati, & Cemalcilar 
7. Richins, & Dawson 
8. Centrality 
9. happiness 

90  



  
 1394، پاییز و زمستان  )8 پیاپی(، 2 ، شمارهچهارمل ساپژوهشی شناخت اجتماعی،  دوفصلنامه علمی ـ

  
 

هاي  یکی از نشانه عنوان بهپنداشتن دارایی ( 1موفقیت
، 2سانگ، کارپنتر، رابرترز، فریش و کارلیزه) (موفقیت

2014(  
 3گرایی، ناامنی بین فردي یکی از علل مهم مادي

افراد ذاتاً در مواجهه با فشارهاي جسمی و روانی . است
به ایجاد دلبستگی با کسانی که  از طریق اشکال مختلف

هستند روي  مند بهره ها آناز حمایت و مراقبت 
در طول دوره رشد، افراد منابع ایجادکننده . آورند می

این . دهند امنیت در زندگی خود را گسترش می
گسترش از پدر و مادر به نزدیکان، دوستان و همکاران 

، 4سالیوان شیلد وتکیفر، الندائو، رو(کند  توسعه پیدا می
هاي  مشخص شده است که نگرش و ویژگی ).2012

هاي  گذاري ها و ارزش گیري تواند جهت والدین می
). 2004، 5ریندفلیش و بروگز(بینی کند  کودکان را پیش

گرایی برخوردارند  والدینی که از میزان باالیی از مادي
و  اغلب تعامل خوب و گرمی را با فرزندان خود ندارند

گر افرادي که میزان باالیی از استرس را از سوي دی
 مکانیسمگرایی در قالب  کنند، اغلب از مادي تجربه می

بنابراین افرادي که  ؛کنند دفاعی جابجایی استفاده می
داراي والدین پرتنش هستند براي مصون ماندن از اثرات 

آورند  گرایی روي می به مادي ها آنرفتاري سوء 
  ).2007، 6فلوري(

 هاي ارزشفرد نوجوان در اثر  بودن اجتماعی
گرایانه بزرگساالن مانند تمایل بیش از حد به پول،  مادي

                                                             
1. Success 
2. Tsang, Carpenter, Roberts, Frisch, & Carlisle 
Carlisle 
3. Interpersonal insecurity 
4. Keefer, Landau, Rothschild, & Sullivan 
5. Rindfleisch, & Burroughs 
6. Flouri 

 رشد از که اجتماعی هاي وجود محیط. شود کمرنگ می
 مانند کنند، نوجوانان حمایت نمی 7ابرازي- خود و

اقتصادي  و ضعیف اجتماعی شرایط هاي پرخطر، محله
 شوند که نوجوانان می باعث والدین، خانواده و طالق

 و وابستگی به جامعه نسبت به مالی هاي موفقیتبراي 
برنز، هومل (ارزش بیشتري قائل باشند  8پذیرش خود

، 10؛ کیسر، رایان، زاکس و سامروف1984، 9وگودنو
1995.(  

 هاي ارزشتواند موجب تأیید  محیط خانواده می
نیاز هایی که  تربیتی و شیوه هاي سبک. گرایانه شود مادي

گرایی  سازد با مادي کودکان را به طور کامل مرتفع نمی
 خود مادر و پدر با کمتر که نوجوانانی. در ارتباط است

بیشتر به  اند داشته ارتباط نیازهاي مادي مورد در را
آورند و بیشتر در ارتباط با همساالن  روي می گرایی مادي

 نوجوان همساالن گروه نقش. و تحت نفوذ آنان هستند
 چراکه است، تر مهم خود مادر و پدر نقش از حتی

 براي را هایی فرصت تواند می همساالن گروه در پذیرش
همچنین،  فراهم کند و اجتماعی شایستگی توسعه

 انسان براي اساسی اجتماعی یک نیاز تعلق احساس
 11در نقطه مقابل طرد همساالن. شود محسوب می

زاي بین فردي براي نوجوان  یک عامل تنش عنوان به
، 12جیانگ، زانگ، کی، هاوك و کیو(شود  قلمداد می

2015.(  

                                                             
7. Self-expression 
8. Self-acceptance 
9. Burns, Homel, & Goodnow 
10. Kasser, Ryan, Zax, & Sameroff 
11. Peer rejection 
12. Jiang, Zhang, Ke, Hawk, & Qiu 
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، )1945( 1طبق نظریه مقایسه اجتماعی فستینگر
افراد تمایل دارند تا خود را در مقایسه با دیگران ارزیابی 

. افتد یا بین افراد اتفاق می ها گروهکنند و این مقایسه بین 
تري دارند  وانند خود را با کسانی که مرتبه پایینت افراد می

و یا با کسانی که بهتر از ) نفس عزتبه منظور تقویت (
) آل به منظور ترسیم یک الگوي ایده(هستند  ها آن

 هاي ارزشآموزند که  نوجوانان به مرور می. مقایسه کنند
مادي در نظر دیگران قابل قبول بوده و این مسئله را 

چان و (پذیرند  هنجار اجتماعی مییک  عنوان به
در ) 2008( 3بانرجی و دیتمار). 2007، 2پرندرگست

 پژوهش خود بر روي نونهاالن دبستانی به همبستگی
همچنین . پی بردند همساالن و طرد گرایی مادي بین

در مطالعه خود طی مصاحبه ) 2012( 4ایزاکسن و روپر
ده مصاحبه با نوجوانان به این موضوع پی بردند که استفا

از کاالهاي داراي برند معتبر نزد نوجوانان براي ایجاد و 
  .حفظ گروه همساالن مفید هستند

گرایی از آن جهت حائز اهمیت  پرداختن به مادي
ترین مفاهیمی است که  است که یکی از حیاتی

 5، آن را در بستر پارادایمشناختی روان هاي پژوهش
اگرچه . اند توسط والدین بررسی کرده شدن اجتماعی
گرایی والدین  به بررسی رابطه مادي ها پژوهشبرخی از 

اند اما پژوهش در مورد  گرایی فرزندان پرداخته و مادي
گرایی فرزندان  رابطه بین رفتارهاي تربیتی والدین و مادي

توان  همچنین می). 2007فلوري، (است  کمتر انجام شده 
گرایی  داخلی به سازه مادي هاي پژوهشگفت که در 

رسد با توجه به  تقریباً پرداخته نشده است و به نظر می

                                                             
1. Festinger 
2. Chan, & Prendergast 
3. Banerjee, & Dittmar 
4. Isaksen, & Roper 
5. Paradigm 

افزایش چشمگیر سبک زندگی مدرن و صنعتی در 
  .جامعه ما پرداختن به این موضوع ضرورت داشته باشد

است  ارتباطبا متغیرهاي مختلفی در  گرایی مادي
ابعاد مختلف مقایسه اجتماعی در نوجوانان : از جمله

کیسر، رایان، (گرایی شود  تواند منجر به بروز مادي می
، )2007؛ چان و پرندرگست، 2004، 6کاکمن و شلدون

رفتارهاي والدین و کیفیت ارتباط با آنان نقش بسزایی 
بویژن (گرایی و میزان آن در فرزندان دارد  در ایجاد مادي

، )2007؛ فلوري، 2004؛ فلوري، 2003، 7الکنبرگو و
 ها آنترس از طرد شدن توسط همساالن و نوع روابط 

  تواند در تمایل نوجوانان به  می
  

بانرجی و دیتمار، (گرایی نقش داشته باشد  مادي
؛ جیانگ و همکاران، 2012؛ ایزاکسن و روپر، 2008
میزان گیري و  ، میزان رفاه و بهزیستی در شکل)2015
گارورسدوتیر و (تواند مؤثر باشد  گرایی می مادي
؛ 2013، 9؛ جیاکومانتونیو، مانتی و پیرو2012، 8دیتمار

باعث  نفس عزت، ضعف )2015گیلوویچ و همکاران، 
پارك و (شود  گرایی می گیري و افزایش مادي شکل
گرایی، میزان  ، میزان مادي)2015؛ میتال، 2011، 10جان

کریستوفر، کوئو، (دهد  ثیر قرار میشادکامی را تحت تأ
؛ ژانگ، هاول، کاپراریلو و 2004، 11آبراهام، نوئل و لینز

از زندگی رابطه قوي   و با رضایت )2014، 12وارا گوئه
؛ سانگ 2011، 13پل، بالنکو و مارینو لوپز، - اوترو(دارد 

                                                             
6. Kasser, Ryan, Couchman, & Sheldon 
7. Buijzen, & Valkenburg 
8. Garðarsdóttir, & Dittmar 
9. Giacomantonio, Mannetti, & Pierro 
10. Park, & John 
11. Christopher, Kuo, Abraham, Noel, & Linz 
12. Zhang, Howell, Caprariello, & Guevarra 
13. Otero-López, Pol, Bolaño, & Mariño 
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با توجه به مبانی نظري و پیشینه ). 2014و همکاران، 
شده توسط کیسر  ر به مدل مطرحتجربی ذکرشده و با نظ

مدل ) 2007(و چان و پرندرگست ) 2004(و همکاران 
  .مفهومی زیر طراحی شد

گري  شده همساالن و میانجی شده والدین، حمایت اجتماعی ادراك گرایی بر اساس حمایت اجتماعی ادراك مدل مفهومی مادي .1شکل 
  مقایسه اجتماعی

  

بر اساس مدل مفهومی پژوهش، فرض بر 
گري مقایسه  گرایی با میانجی این است که مادي

اجتماعی تحت تأثیر غیرمستقیم دلبستگی به 
والدین، دلبستگی به همساالن قرار دارد و 
همچنین مقایسه اجتماعی تأثیر مستقیم بر 

ی پژوهش برازنده فرض اصل. گرایی دارد مادي
هاي فرعی به  هاست و فرضیه بودن مدل با داده

  :قرار زیر هستند
شده والدین با  حمایت اجتماعی ادراك .1

گري مقایسه اجتماعی تأثیر  میانجی
  .گرایی دارد غیرمستقیم معناداري بر مادي

شده همساالن با  حمایت اجتماعی ادراك .2
 غیرمستقیمگري مقایسه اجتماعی تأثیر  میانجی

  .گرایی دارد معناداري بر مادي
مقایسه اجتماعی تأثیر مستقیم معناداري بر  .3

  .گرایی دارد مادي
هدف پژوهش حاضر تبیین مدلی از اثرگذارترین 

گرایی  گیري مادي شناختی در شکل متغیرهاي روان

ساله شهر تهران  17تا  13آموزان  در بین دانش
بود تا با آزمودن در این پژوهش قصد بر این . بود

شده و روابط بین متغیرهاي  مدل فرضی مطرح
مؤثرترین مسیرهایی که  تبیینمذکور به شناخت و 

  .شوند پرداخته شود گرایی منجر می به مادي
    

  روش
پژوهش حاضر داراي هدف بنیادي است و به 

سازي  همبستگی از نوع مدل هاي پژوهششیوه 
جامعه . معادالت ساختاري انجام شده است

متوسطه  دوره آموزان دانش یتمام پژوهش شامل
به روش  ها آننفر از  300شهر تهران بود که 

نمونه انتخاب شدند،  عنوان بهاي  تصادفی خوشه
 یامورد  4نهفته پژوهش  یرهايتعداد متغ اگر چون

 تعداد. است نیاز فرن 200 به حداقل بود یشترب
در استاندارد  يها آماره یرااست ز نامطلوبکمتر 

 محاسبه نرمال توزیع مفروضه یهبر پا يساز مدل

گرایی مادي  

 

 

 موفقیت

 محوریت

 شادکامی

 اجتماعی حمایت
والدین شده ادراك  

 اجتماعی حمایت
همساالن شده ادراك  

 

 شده ادراك اجتماعی حمایت
 والدین

 

  

 شده ادراك اجتماعی حمایت
 همساالن همساالن

 

  مقایسه اجتماعی

ها رسانه با مقایسه اجتماعی  

  دوستان با اجتماعی مقایسه
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گیري به این  شیوه نمونه ).1388هومن، ( شوند یم
 2صورت بود که ابتدا از بین مناطق شهر تهران 

مدرسه به  4منطقه؛ و از بین مدارس این دو منطقه 
طور تصادفی انتخاب شدند و ابزارهاي زیر 

گروهی و بدون محدودیت زمانی بر  صورت به
آموزان این مدارس اجرا  نفر از دانش 300روي 

  .شد
این  ):MVS( 1مادي گذاري ارزش مقیاس

داخلی  هاي پژوهشمقیاس که براي اولین بار در 
شود توسط داوسون و ریکینز  از آن استفاده می

گذاري  به منظور ارزیابی شیوه ارزش) 1992(
نوجوانان در مورد مسائل مادي زندگی ساخته 

 خرده مقیاسسؤالی داراي سه  18این مقیاس . شد
که  است، شادکامی و موفقیت محوریت داشتن

سؤال است و  6 ها یاسخرده مقسهم هر کدام از 
 شامل یکرتل یفط صورت بهآن  گذاري نمره

 )3( ندارم نظري ،)2( مخالفم حدي تا )1( مخالفم
ریکینز  .است) 5( موافقم و) 4( موافقم حدي تا
این مقیاس مورد تجدید نظر قرار داد و ) 2004(

سؤالی  15هاي مکرر به یک مقیاس  پس از بررسی
سؤال،  9دست پیدا کرد که طی آن چند فرم کوتاه 

سؤالی به دست آمد و ساختار سه  3سؤالی و  6
همچنین همسانی درونی . عاملی مقیاس تأیید شد

سؤالی  15از طریق آلفاي کرونباخ براي مقیاس 
و ژانگ و ) 2014( 2واتسون. به دست آمد 87/0

همسانی درونی مقیاس را به ) 2014(همکاران 
 82/0و  86/0روش آلفاي کرونباخ به ترتیب 

                                                             
1. Material Values Scale 
2. Watson 

در این پژوهش همسانی درونی . اند گزارش کرده
به  73/0به روش آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس 

  .دست آمد
 3شده ادراك اجتماعی حمایت مقیاس

)PSSS:(  توسط  1983این مقیاس در سال
به منظور سنجش میزان حمایتی  4پروچیدانو و هلر

حمایتی که از سوي خانواده و دوستان ادراك 
 40مقیاس مذکور داراي . شود طراحی شد می

سؤال اول آن مربوط به  20سؤال است که 
سؤال بعدي  20حمایت دوستان و همساالن و 

 و مربوط به حمایت خانواده و والدین است
 شامل یکرتل یفط صورت بهآن  گذاري نمره

 )3( ندارم نظري ،)2( مخالفم تا حدي )1( مخالفم
روایی . است) 5( موافقم و) 4( موافقم حدي تا

سازه و روایی مالکی این مقیاس مورد تأیید 
، همچنین )2011، 5لوپز و کوپر(است  قرارگرفته

همسانی درونی آن به روش آلفاي کرونباخ توسط 
و براي  81/0براي حمایت خانواده ) 1998( 6لیو

و توسط لوپز و کوپر  77/0حمایت دوستان 
 92/0تا  89/0براي حمایت خانواده بین ) 2011(

گزارش  92/0تا  84/0و براي حمایت دوستان 
در این پژوهش همسانی درونی به . شده است

 63/0حمایت خانواده روش آلفاي کرونباخ براي 
  .به دست آمد 75/0ن و براي حمایت دوستا
 مقایسه میزان سنجش براي: مقایسه اجتماعی

 مقایسه و ها رسانه با مقایسه بعد دو در اجتماعی
 چان توسط که شد استفاده سؤال سه از دوستان با

                                                             
3. Perceived Social Support Scale 
4. Procidano, & Heller 
5. Lopez, & Cooper 
6. Liu 
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براي  .است شده طراحی) 2007( پرندرگست و
ها  ها از آزمودنی سنجش میزان مقایسه با رسانه

به  بار یکشما چند وقت «خواسته شد تا به سؤال 
تان در مورد اینکه چه  بازیگر یا خواننده مورد عالقه

 طیف یک در» کنید؟ خرند توجه می چیزي می
 تا حدي )1( مخالفم شامل اي درجه 5 لیکرت
) 4( موافقم حدي تا )3( ندارم نظري ،)2( مخالفم

همچنین براي سنجش . دهند پاسخ) 5( موافقم و
با دوستان و همساالن از میزان مقایسه اجتماعی 

ها خواسته شد تا میزان موافقت خود را  آزمودنی
به آنچه که دوست نزدیکم «درباره دو عبارت 

از بین دوستان، «و » کنم کند توجه می خریداري می
دارتر هستند و آنچه که  که پول هایی آنبه 

 طیف یک در» کنم کنند توجه می خریداري می

 تا حدي )1( مخالفم شامل اي درجه 5 لیکرت
) 4( موافقم حدي تا )3( ندارم نظري ،)2( مخالفم

میزان همبستگی بین . دهند پاسخ) 5( موافقم و
این دو سؤال در پژوهش چان و پرندرگست 

میزان . گزارش شده است 62/0) 2007(
همبستگی بین این دو سؤال در پژوهش حاضر 

معنادار بود و میزان  01/0بود که در سطح  49/0
که قابل قبول  به دست آمد 66/0آلفاي کرونباخ 

  .است
  

 ها یافته

 انحرافتوصیفی، میانگین و  يا شاخصهاز بین 
 1استاندارد متغیرهاي آشکار پژوهش در جدول 

  .اند گزارش شده
  

  میانگین و انحراف استاندارد متغیرها .1جدول 
  کشیدگی  کجی  انحراف استاندارد  میانگین  متغیرها

  -24/0  21/0  46/0  48/2  شده والدین حمایت اجتماعی ادراك
  09/0  -10/0  44/0  88/3  شده همساالن حمایت اجتماعی ادراك

  -30/0  -52/0  22/1  44/4  مقایسه اجتماعی با دوستان
  -08/0  -59/0  07/1  32/4  ها مقایسه اجتماعی با رسانه

  -34/0  -21/0  74/0  26/4  موفقیت
  -29/0  11/0  96/0  34/3  محوریت
  -17/0  04/0  81/0  17/3  شادکامی

  -22/0  -03/0  83/0  59/3  گرایی مادي
  

 کمترین و بیشترین 1توجه به جدول  با
میزان میانگین به ترتیب مربوط به متغیرهاي 

شده والدین و مقایسه  حمایت اجتماعی ادراك
کمترین و بیشترین . اجتماعی با دوستان است

میزان انحراف استاندارد به ترتیب مربوط به 
شده همساالن و  متغیرهاي حمایت اجتماعی ادراك

همچنین میزان . مقایسه اجتماعی با دوستان است
قرار  -2و  2شیدگی تمام متغیرها بین کجی و ک

ها به  زیع دادهدهنده نزدیک بودن تو دارد که نشان
ماتریس همبستگی مرتبه صفر . توزیع نرمال است

نمایش  2پیرسون مربوط به متغیرها در جدول 
  .داده شده است
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  ماتریس همبستگی مرتبه صفر متغیرها .2جدول 

  6  5  4  3  2  1  متغیرها  
              شده والدین حمایت اجتماعی ادراك  1
            - 681/0**  شده همساالن حمایت اجتماعی ادراك  2
          142/0*  165/0**  مقایسه اجتماعی با دوستان  3
        500/0**  319/0**  090/0  ها مقایسه اجتماعی با رسانه  4
      252/0**  190/0**  212/0**  117/0*  موفقیت  5
    224/0**  - 255/0**  - 184/0**  -056/0  064/0  داشتن محوریت  6
  547/0**  049/0  - 322/0**  - 246/0**  - 122/0*  030/0  شادکامی  7
  01/0معنادار در سطح  ** 
  05/0معنادار در سطح  * 

  

 شود یمشاهده م 2که در جدول  طور همان
 و شده والدین حمایت اجتماعی ادراك بین همبستگی

حمایت اجتماعی  همساالن،شده  حمایت اجتماعی ادراك
حمایت  ،با دوستان یاجتماع یسهمقا و شده والدین ادراك

با  یاجتماع یسهمقا و شده همساالن اجتماعی ادراك
 و شده همساالن حمایت اجتماعی ادراكها،  رسانه
 یرها،همه متغ وبا دوستان  یاجتماع یسهمقا یت،موفق

 همبستگی و متغیرها همه و ها رسانه با اجتماعی مقایسه
 01/0در سطح  شادکامی و موفقیت با محوریت داشتن

حمایت  همبستگی ینهمچن. اند آمدهبه دست  معنادار
حمایت اجتماعی  یت،و موفق شده والدین اجتماعی ادراك

با دوستان،  یاجتماع یسهو مقا شده همساالن ادراك
 در یو شادکام شده همساالن حمایت اجتماعی ادراك

سازي  استفاده از مدل .است شده معنادار 05/0 سطح
هاي خاص  معادالت ساختاري نیازمند رعایت مفروضه

اي بودن مقیاس  این مفروضات شامل فاصله. خود است
هاي مفقود، نرمال  گیري متغیرها، حداقل بودن داده اندازه

ها، خطی بودن رابطه متغیرها و حداقل  بودن توزیع داده
 استچندگانه بین متغیرهاي بیرونی  هم خطیبودن میزان 

با توجه به ابزارهاي پژوهش مبناي ). 1388هومن، (

گیري بود،  اي بودن مقیاس اندازه ها فاصله آوري داده جمع
نرمال . هاي مفقود بسیار ناچیز بود همچنین تعداد داده

هاي کجی و  ها با استفاده از شاخص بودن توزیع داده
ن رابطه بین متغیرها به خطی بود. کشیدگی تأیید شد

وسیله نمودار پراکنش بررسی شد که شکل نمودارها 
. بیانگر رابطه نسبتاً خطی و قابل قبول بین متغیرها بود

بین  هم خطیتواند بیانگر  نمی 2جدول ماتریس 
متغیرهاي بیرونی باشد زیرا صرفاً همبستگی تفکیکی 

ا عدم ی هم خطیدهنده  بین دو متغیر بیرونی نشان) جزئی(
بین ) جزئی(همبستگی تفکیکی طبق محاسبات . آن است

حمایت اجتماعی  و شده والدین حمایت اجتماعی ادراك
بود که معنادار نبوده و حاکی از  13/0شده همساالن  ادراك

بنابر . بین متغیرهاي بیرونی است هم خطیحداقل بودن 
سازي معادالت  هاي مدل نتایج به دست آمده مفروضه

توان از این روش آماري  برقرار بوده و میساختاري 
 .استفاده کرد

براي آزمودن فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر برازش 
 1هاي نیکویی برازش ها با مدل به بررسی شاخص داده

                                                             
1. Goodness of fit indexes 
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  .اند شدهگزارش  3ها در جدول  مقدار این شاخص. شد پرداخته 
  نیکویی برازشهاي  میزان شاخص .3جدول 

  df  p RMSEA  NFI  CFI RFI  GFI  شاخص

  99/0  99/0  99/0  99/0  01/0  38/0  13  79/13  میزان

 
از آنجا که شاخص  3با توجه به جدول 

دو معنادار نشده است، تفاوت معناداري بین  خی
کواریانس مورد مشاهده و ـ  ماتریس واریانس

 توان  میانگین  ریشه آماره. مورد انتظار وجود ندارد

و  05/0کمتر از  )RMSEA( تقریب  خطاي  دوم 
 اي برازش مقایسه ،)NFI( نرم  برازش  هاي شاخص

)CFI(، برازش نسبی )RFI( برازش  نیکویی و 
)GFI(  بنابراین با توجه ؛ قرار دارند 1و  95/0بین

هاي نیکویی برازش  به مطلوبیت میزان شاخص
گیري کرد که مدل به دست آمده با  توان نتیجه می

  .ها برازش دارد داده
هاي فرعی، تأثیرات کل،  براي آزمودن فرضیه

متغیرهاي مکنون بررسی  غیرمستقیممستقیم و 
گزارش  4میزان این تأثیرات در جدول . شدند
  .اند شده

  
  متغیرهاي مکنون غیرمستقیمتأثیرات کل، مستقیم و  .4جدول 

  کل تأثیر  تأثیر غیرمستقیم  تأثیر مستقیم  متغیر مستقل  متغیر وابسته

  گرایی مادي

  34/0**  34/0**  -  والدینشده  حمایت اجتماعی ادراك

  40/0**  40/0**  -  شده همساالن حمایت اجتماعی ادراك

  43/0**  -  43/0**  مقایسه اجتماعی

  مقایسه اجتماعی
  79/0**  -  79/0**  شده والدین حمایت اجتماعی ادراك

  92/0**  -  92/0**  شده همساالن حمایت اجتماعی ادراك

  01/0معنادار در سطح  ** 
  

و مثبت  غیرمستقیمتأثیرات  4طبق جدول 
شده والدین و حمایت  حمایت اجتماعی ادراك

گرایی با  شده همساالن بر مادي اجتماعی ادراك
 01/0گري مقایسه اجتماعی در سطح  میانجی

همچنین تأثیر مستقیم و مثبت . اند شدهمعنادار 
گرایی و تأثیرات مستقیم  مقایسه اجتماعی بر مادي

شده والدین و  و مثبت حمایت اجتماعی ادراك
شده همساالن بر مقایسه  حمایت اجتماعی ادراك

بنابراین ؛ اند شدهمعنادار  01/0اجتماعی در سطح 
ضرایب . شوند هاي فرعی پژوهش تأیید می فرضیه

نشان داده  2ه مدل پژوهش در شکل استانداردشد
.اند شده
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شده همساالن و  شده والدین، حمایت اجتماعی ادراك گرایی بر اساس حمایت اجتماعی ادراك مدل ماديضرایب استانداردشده . 2شکل 
  گري مقایسه اجتماعی میانجی

  
  بحث وگیري  نتیجه

فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر برازش مدل با 
این مطلب به این معنی است که . ها تأیید شد داده

شده در ابتداي پژوهش با  مدل مفهومی طراحی
هاي تجربی به دست آمده سازگاري و  داده

همخوانی دارد و به عبارت دیگر چهارچوب 
در بین . نظري پژوهش با واقعیت انطباق دارد

میزان تأثیرات کل به دست آمده، متغیرها، با توجه 
شده همساالن  حمایت اجتماعی ادراك

گرایی  همچنین مادي. تأثیرگذارترین متغیر بود
متغیر اصلی پژوهش بیش از همه تحت  عنوان به

تأثیر مقایسه اجتماعی قرار داشت و مقایسه 
اجتماعی متغیر میانجی مناسبی براي حمایت 

این . الن بودشده والدین و همسا اجتماعی ادراك
کیسر و همکاران  هاي پژوهشهاي  ها با یافته یافته

مطابقت ) 2007(و چان و پرندرگست ) 2004(
  .داشت

شده والدین با  حمایت اجتماعی ادراك
گري مقایسه اجتماعی تأثیر غیرمستقیم  میانجی

این یافته با نتایج . گرایی داشت معناداري بر مادي
، فلوري )2003(بویژن و والکنبرگ  هاي پژوهش

در . مطابقت داشت) 2007(و فلوري ) 2004(
والدین، افراد با  سوي ازواقع با افزایش حمایت 

گیري مثبتی خود را با دوستانشان و  جهت
. کنند ها مقایسه می شده در رسانه اطالعات ارائه

والدین با  ضعیفاین در حالی است که حمایت 
، پارك و جان(فرزندان  نفس عزتکاهش دادن 

در  ها آنشود تا  منجر می) 2015؛ میتال، 2011
مقایسه با همساالنشان تصور منفی از خود داشته 

به همین دلیل نوجوانانی که از حمایت . باشند
شده والدین برخوردارند در مورد  اجتماعی ادراك

هاي مادي نگرش مثبت بیشتري پیدا  گذاري ارزش
  .کنند می
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43/0  99/0-  
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ن با شده همساال حمایت اجتماعی ادراك
 غیرمستقیمگري مقایسه اجتماعی تأثیر  میانجی

این یافته با نتایج . گرایی داشت معناداري بر مادي
، ایزاکسن و )2008(بانرجی و دیتمار  هاي پژوهش
) 2015(و جیانگ و همکاران ) 2012(روپر 

شده  حمایت اجتماعی ادراك. مطابقت داشت
همساالن موجب پذیرش اجتماعی فرد شده و در 

را با هنجارها و  خود تاشود  جه او ترغیب مینتی
به  ها آنهایی که نوجوانان از طریق  شاخص

پردازند هماهنگ  مقایسه خود با همساالنشان می
همچنین از این طریق رفتارهاي خود را با آن . کند

دسته از معیارهاي مادي که نزد همساالن اهمیت 
  .کند دارند همسو می

مقایسه اجتماعی تأثیر مثبت و مستقیم 
این یافته با نتایج . گرایی داشت معناداري بر مادي

و چان و ) 2004(کیسر و همکاران  هاي پژوهش
در واقع . شتمطابقت دا) 2007(پرندرگست 

 هاي گذاري ارزشمیزان و نوع مقایسه اجتماعی بر 
بر طبق این یافته، . مادي افراد تأثیرگذار است

اي که افراد بر اساس آن خود را با سایرین  شیوه
کنند بر نوع رویکردشان نسبت به  مقایسه می

گذارد و همچنین نگرشی که  گرایی تأثیر می مادي
ا نسبت به رفتارهاي ه افراد از همساالن و رسانه

ساز  تواند زمینه کنند می اجتماعی کسب می
.گرایی و موجب افزایش آن باشد مادي
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