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Abstract
Social capital is a social norm that strengthens the social relations network and
collaboration between people. In social relationships, personal beauty is desirable and
significant because it extends the social network of individuals, brings relatively more
social success to the individual, and develops one's social capital. The aim of this study was
to identify and prioritize individual beauty indicators effective in expanding social capital.
The present study is applied and descriptive. To collect data, questionnaires based on multicriteria decision-making methods used in this study were used, which were completed by
Shiraz University experts. Data were analyzed using the combined approach of Dematel
and ANP in fuzzy space. The results showed that the hidden factors of personal beauty are
more effective in developing individuals' social capital than the obvious ones. The results
also showed that among the factors, being a good listener with a weight of 0.178 and
positive thinking with a weight of 0.168 had the most impact on the development of social
capital.
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تحلیل روابط و اولویتبندی شاخصهای زیبایی فردی موثر در
گسترش سرمایۀ اجتماعی با رویکرد ترکیبی دیمتل فازی و تحلیل
شبکهای فازی (مورد مطالعه :دانشگاه شیراز)
2

سیما علیپور ،1اردالن فیلی ،2عباس ثابت

 .1کارشناسارشد مدیریت کسبوکار ،گروه مدیریت ،مؤسسة آموزش عالی آپادانا ،شیراز ،ایران
 .2مربی ،گروه مدیریت ،مؤسسة آموزش عالی آپادانا ،شیراز ،ایران
(تاریخ دریافت 0011/10/10 :ـ تاریخ پذیرش)0011/10/00 :

چکیده
سرمایة اجتماعی یک هنجار اجتماعی است که شبکة روابط اجتماعی و همکاری بین انسانها را تقویت میکند .در روابط اجتماعی
زیبایی فردی پسندیده و قابل توجه است .زیرا شبکة روابط اجتماعی افراد را گسترش میدهد و موفقیتهای اجتماعی نسبتاً بیشتری
برای فرد به ارمغان میآورد .مطالعة حاضر با هدف شناسایی و اولویتبندی شاخصهای زیبایی فردی مؤثر در گسترش سرمایة اجتماعی
انجام شده است .پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی است .برای جمعآوری دادهها ،از پرسشنامههای تهیهشده مبتنی بر روشهای
تصمیمگیری چندشاخصه استفاده شد که خبرگان دانشگاه شیراز آن را تکمیل کردند .دادهها با رویکرد ترکیبی دیمتل و  ANPدر
فضای فازی تحلیل شد .نتایج نشان داد عوامل پنهان زیبایی فردی نسبت به عوامل آشکار در گسترش سرمایة اجتماعی افراد مؤثرترند.
همچنین ،نتایج مطالعه نشان داد ،میان عوامل ،شنوندة خوب بودن با وزن  0/718و تفکر مثبت با وزن  0/768بیشترین تأثیر را بر
گسترش سرمایة اجتماعی افراد میگذارند.

کلیدواژگان

دیمتل فازی ،زیبایی ،سرمایة اجتماعی ANP ،فازی.
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مقدمه
هر جامعهای به ترکیبی خاص از سرمایه تکیه دارد و امروزه در کنار سرمایههای انسانی و اقتصادی
سرمایة دیگری به نام سرمایة اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است .زیرا سرمایة اجتماعی سنگبنای
توسعة بیشتر است ( .)Karlsson 2005: 103; Moscardo et al 2017: 287مطرح شدن عبارت
سرمایة اجتماعی چالشی را بین عبارات «اجتماعی» و «سرمایه» و همچنین «تعامل در رفتار اجتماعی»
ارائه کرده است ( .)Kim et al 2017: 902بسیاری از محققان نظریة سرمایة اجتماعی را در بررسی
جزئیات توسعة اجتماعی به کار بردهاند ( .)Soulard et al 2018: 191سرمایة اجتماعی یک نظریة
قدرتمند است که توضیح میدهد چگونه سازمانها و اعضای آنها از طریق روابط به منابع دسترسی
دارند ( .)Wang et al 2019: 222ازینرو ،در جوامع امروزی مفهوم سرمایة اجتماعی به طور فزایندهای
افزایش یافته است و در گسترة وسیعی از رشتههای علوم اجتماعی محبوبیت دارد ( Adler & Kwon

 .)2002: 17سرمایة اجتماعی حسننیت و اعتمادی است در دسترس افراد یا گروهها ،که از ساختار و
محتوای روابط اجتماعی ناشی میشود و اطالعات ،نفوذ ،و همبستگی بیشتری ایجاد میکند ( & Adler

 .)Kwon 2002: 17با توجه به نقش اعتماد در سرمایة اجتماعی ،ایجاد اعتماد در روابط اجتماعی ناشی
از دوستیها و شناخت افراد متعامل از یکدیگر است و این یعنی انتظار عمل صادقانه از طرف مقابل
( .)Fukuyama, 2001: 11بنابراین ،روابط نزدیک و قوی با دیگران سرمایة اجتماعی را در قالب
حمایت اجتماعی و احساسی فراهم میکند ( Coleman 1987: 1994; Portes 2000; Putnam

 .)1993زیرا سرمایة اجتماعی مجموعهای از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمی و مثبت است که اعضای
یک اجتماع در آن سهیماند .اساساً این هنجارها باید شامل عناصر مثبت و نیک ،از قبیل صداقت و وفای
به عهد و اعتماد متقابل و  ،...باشد (فوکویاما  .)91 :9731عناصر مثبت در وجود افراد از عواملی است
که در زیبایی فردی شخص اثرگذار است .افرادی که زیبا 9به نظر میرسند مشخصهها و ویژگیهای
عمومی دارند .آنها در اصل کاری را انجام میدهند که حس خوبی در شما ایجاد میکند .فقط روح
افراد است که خودنمایی میکند و میتواند چهرة جذاب و زیبایی به آنها ببخشد .نیت چنین افرادی
بسیار مثبت است (.)Langmeyer & Shank 1994: 29
1. Beauty
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این عوامل سبب ایجاد روابط نزدیک با دیگران میشود .زیرا زیبایی فردی از عواملی است که
بر تعامالت اجتماعی تأثیر مثبت میگذارد ( & O’Connor & Gladstone 2018: 43; Fidrmuc

 .)Paphawasit 2018در قرآن کریم و احادیث از مفهوم «زیبا» و «زیبایی» به «حُسن» و «جمال» و
«جمیل» تعبیر شده است؛ و «حُسن» یعنی زیبایى و نیکویى و هر چه شادیآور و خوشآیند باشد
(داورپناه  .)294 :9711بنابراین ،زیبایی با مفاهیمی مانند جذابیت ،دوستداشتنی ،شکوه ،و جالل
توصیف میشود .این مفهوم در دنیای امروز نقش مرکزی دارد ()Baggio & Moretti 2018: 70
و تجربة زیبایی شناختی را زنده میکند و آن را بسیار اغواکننده میسازد (.)Kimball 1997: 59
تجارب بهاشتراکگذاشتهشدة زیبایی فرمهای بسیار قوی ارتباطات در نظر گرفته میشوند .زیرا
زیبایی ساختار اجتماعی را میسازد ( .)Sartwell 2014زیبایی فرد آثار زیادی در روابط اجتماعی
فرد و تأثیر او بر اطرافیانش در جامعه میگذارد .به همین دلیل شرکتها از افراد جذاب 9به منظور
سرمایهگذاری در روابط ضعیف شبکههای مردمی استفاده میکنند .زیرا افراد جذاب به حفظ روابط
جذابیت قدرت ارتباطات اجتماعی را افزایش میدهد ( & O’Connor
ْ
کمک میکنند و
 .)Gladstone 2018: 43افراد جذاب فرصتهای بهتری را جذب میکنند ( Langlois et al
 ،)2000: 390; Dion et al 1972: 285دارای مهارتهای ارتباطی نسبتاً بیشتری هستند ( Mobius
 ،)& Rosenblat 2006: 224و از نظر اجتماعی نسبتاً موفقترند ( O’Connor & Gladstone

 .)2018: 43دیگران از بودن در حضور افراد جذاب لذت میبرند ،آنها را ترجیح میدهند
( ،)Chatterjee et al 2009; Lemay et al 2010: 340و با آنها به عنوان افرادی صالح و شایسته
رفتار میکنند .بنابراین ،آنها فرصت بیشتری برای تعامل اجتماعی دارند ( ،)Feingold 1992به
نتایج حرفهای بهتر دست مییابند ( ،)Hamermesh 2011; Biddle & Hamermesh 1993و به
احتمال بیشتر برای فعالیتهای اجتماعی هدف قرار میگیرند (.)Langlois et al 2000: 390
انسانها در پاسخ به محرکهای دیداری و شنیداری زیبایی را تجربه میکنند ( Cook et al

 .)2014: 192افراد زیبا ویژگیهای منحصربهفردی دارند که معموالً با آن شناخته میشوند .افرادی
1. attractive

جذابیت فقط زیبایی نیست؛ بلکه مجموعه ای از ویژگی هاست .جذابیت فرردی بره معنرای داشرتن خصوصریاتی اسرت؛ از
جمله اصالت ،خردمندی ،شوخ طبعی ،خوب گوش کردن ،اعتماد به نفس ،و تفکر مثبت (.)Ricker 2019
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که روح و انرژی مثبت دارند ،باانصاف ،کنجکاو ،عالقهمند به یادگیری و زندگی ،و مشتاق هر
آنچه موجب پیشرفت انسانیت میشود هستند و در نهایت هدف آنها بسیار مثبت است
( .)Burchard 2017بنابراین ،زمانی که افراد یک اجتماع و اعضای گروههای اجتماعی نیز
یکدیگر را مفید ،صادق ،و باانصاف بدانند و با این دیدگاه با هم در تعامل باشند اعتماد بینفردی
و بینگروهی در جهت توسعة سرمایة اجتماعی شکل خواهد گرفت (.)Fukuyama 2001: 9
بنابراین ،الزم است مجموعة کاملی از ویژگیهایی که از مفهوم زیبایی عبور میکنند را ،به علت
اهمیت نقش آن در مدیریت و توسعة سرمایة اجتماعی ،کشف و درک کنیم.
طبق تحقیقات انجامشده ،فرد جذاب نسبتاً اجتماعی است ( Dion et al 1972: 285; Eagly et

 )al 1991: 109; Langlois et al 2000: 390و در مقایسه با افرادی با جذابیت کمتر مهارتهای
اجتماعی نسبتاً بهتر و باورهای مثبتتری به خود دارد ( & Judge et al 2009: 742; Mobius

 .)Rosenblat 2006: 225حال این سؤال مطرح میشود که آیا زیبایی فردی در توسعة سرمایة
اجتماعی مؤثر است؟ آیا جذابیت به ترجیحات مردم برای موقعیت افراد در شبکة اجتماعی مرتبط
است؟ ()O’Connor & Gladstone 2018: 43؟ و در نهایت کدامیک از شاخصهای زیبایی
فردی میتواند به گستردگی روابط اجتماعی توأم با اعتماد کمک کند و در گسترش سرمایة
اجتماعی فرد مؤثرتر باشد؟
با توجه به مرور مطالعات انجامشده ،موضوع تأثیر شاخصهای زیبایی فردی بر توسعة سرمایة
اجتماعی کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است .همچنین ،پژوهشی که با استفاده از
تکنیکهای تصمیمگیری بتواند مؤلفههای زیبایی فردی را در جهت گسترش سرمایة اجتماعی
رتبهبندی کند تا کنون مشاهده نشده است .ازینرو ،در پژوهش حاضر درصدد هستیم ،با هدف
غنیسازی پیشینة تحقیق ،با شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر زیبایی فردی و مؤثر بر گسترش
سرمایة اجتماعی و روابط علّی بین آنها به نتایجی علمیتر و نزدیکتر به دنیای واقعی دست پیدا
کنیم .بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر شناسایی شبکة روابط درونی و اولویتبندی شاخصهای
زیبایی فردی مؤثر بر گسترش سرمایة اجتماعی با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP –DEMATEL

فازی در دانشگاه شیراز است.
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مبانی نظری و پیشینة تحقیق
سرمایة اجتماعی
9

مفهوم سرمایه برای اولین بار ،به طور رسمی ،در کارهای مارکس و در مفاهیمی چون «ارزش
افزوده» متجلی شد .سالها طول کشید تا تعبیر و تفسیرهایی انسانیتر از این گونه مفاهیم پدید آمد
و انواع سرمایه به تصویر کشیده شد (عباسزاده و همکاران  .)923 :9711در سال  9119نیز امیل
دورکیم 4به نقش روابط اجتماعی در انسجام و بهبود زندگی اجتماعی و جامعه اشاره کرد
(.)Kawachi et al 1997
اصطالح «سرمایة اجتماعی» را اولین بار در سال  9191هانیفان ،از دانشگاه ویرجینیای غربی،
مطرح کرد ( .)Hanifan 1916: 130سپس جین جاکوب در اثر کالسیک خود ،با عنوان مرگ و
زندگی شهرهای بزرگ امریکایی ،آن را به کار برد ( .)Alguezaui & Filieri 2010: 892سرمایة
اجتماعی به معنای ظرفیت افراد برای کسب منابع کمیاب به وسیلة عضویت آنها در شبکهها یا
ساختارهای اجتماعی وسیعتر است ( )Portes 1995: 12و همچنین حاصلجمع منابع بالقوه و
بالفعلی است که در نتیجة مالکیت شبکة بادوامی از روابط نهادینهشده بین افراد و به عبارت سادهتر
عضویت در یک گروه به دست میآید ( .)Fild 2003: 15سرمایة اجتماعی یک دارایی ارزشمند
برای افراد است که نشاندهندة ارزش بالقوهای است که در روابط افراد ایجاد میشود ()Lin 2002
و نقش بسیار مهمتری نسبت به سرمایة فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا میکند
( .)Putnam 1995مفهوم سرمایة اجتماعی به ارتباطات دوطرفه همراه با اعتماد اشاره میکند
( )Arregle et al 2007: 73و بر اساس رابطة درون یک گروه یا سازمان یا بین افراد در گروهها یا
سازمانهای مختلف متمایز میشود (.)Wang et al 2019: 223
سرمایة اجتماعی شامل سه بعد رابطهای ،شناختی ،ساختاری است .9 :بعد رابطهای سرمایة
اجتماعی به روابط شخصی افراد با یکدیگر ،بر اساس سابقة تعاملهای خود ،اشاره میکند .این
بعد شامل مؤلفههایی چون اعتماد ،هنجارها ،تعهدات ،روابط متقابل ،و تعیین هویت مشترک است
()Boisot 1995؛  .4بعد شناختی سرمایة اجتماعی توصیفکنندة مظاهر ،تعبیرها ،تفسیرها ،و
1. Marx
2. Emile Durkheim
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سیستمهای معانی مشترک میان گروههاست ( .)Burt 1997: 341این بعد که محور آن شناخت
(یعنی فعالیتهای ذهنی و عقلی و اندیشهای) است با استفاده از زبان مشترک بینشی مشترک از
اهداف و ارزشها برای اعضای شبکه به وجود میآورد و مقدمة فعالیت بهینة آنها در نظام
اجتماعی را فراهم میکند و شامل زبان و عالئم و روایتهای مشترک است (الوانی و نقوی :9739
)99؛  .7بعد ساختاری سرمایة اجتماعی به الگوی کلی تماسهای بین افراد اشاره میکند .این بعد
به سه دسته تقسیم میشود :پیوندهای موجود در شبکه (وسعت و شدت ارتباطات موجود در
شبکه) ،شکل و ترکیب شبکه (سلسلهمراتب شبکه و میزان ارتباطپذیری و تراکم شبکه) ،تناسب
سازمانی ،مثالً تا چه انداره شبکة ایجادشده برای یک هدف خاص ممکن است برای اهداف دیگر
نیز استفاده شود (الوانی و نقوی .)99 :9739
پل ارتباطی سرمایة اجتماعی شامل پیوندهای اجتماعی است که یک شبکه را با شبکههای
دیگر سازمانها پیوند میدهد ( .)Hwang & Stewart 2017: 82ایجاد پل ارتباطی و پیوند
نشاندهندة دو شکل سرمایة اجتماعی است که هر یک شامل سه ویژگی اعتماد و تقابل و همکاری
هستند ( .)Soulard et al 2018: 191زیرا دو شاخص وابستگی و اعتماد ابعاد عمدة سرمایة
اجتماعی سازمانی به شمار میروند ( .)Leana & Van Buren 1999: 547سرمایة اجتماعی از
طریق ایجاد سازمانهای اجتماعی بر پایة اعتماد و هنجارها و روابط شبکهای شکل میگیرد که
کارایی را از طریق تسهیل هماهنگی در اقدامات بهبود میبخشد (.)Ho & Phi 2011: 11
زیبایی
این حقیقت زندگی است که زیبایی سودمند است و در اطراف ما وجود دارد ( Hamermesh

 .)2011زیبایی یک تنوع روانشناختی پر از نکات ظریف است ( .)Solomon et al 1992: 24ریشة
التین لغت زیبا ( )bellusاز  ،benulusبه معنی یک پاداش کوچک یا خوب ،مشتق شده است
( .)Baggio et al 2016: 157تعاریف زیبایی بسیار پیچیده و وابسته به تأثیر اجتماعی و موقعیتی،
متفاوت از تعاریف فلسفی انتزاعی ،است .از دیدگاه اسالم نیز زیبایی به زیبایی مادی و زیبایی معنوی
تقسیم و بر کسب زیبایی معنوی بیشتر تأکید میشود (اجالل  .)9712بنابراین زیبایی دارای جنبههای
گوناگون است که باید در نظر گرفت و فراتر از جذابیت فیزیکی به آن توجه کرد ( & Langmeyer
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 .)Shank 1994: 28-29جذابیت فیزیکی الزم است؛ اما کافی نیست (.)Solomon et al 1992: 24
زیرا زیبایی واقعی فراتر از جذابیت فیزیکی افراد است .زیبایی فیزیکی و غیر فیزیکی است .همچنین
بیرونی و قابل مشاهده و درونی و غیر قابل مشاهده است (.)Langmeyer & Shank 1994: 29
زیبایی پدیدهای بیش از یک قضاوت خوب یا بد از جذابیت است (.)Solomon et al 1992: 24
آنچه به صورت خارجی دیده میشود تحت عنوان زیبایی فیزیکی شناخته میشود و این زیبایی
شامل چهره ،شکل بدن ،توازن ،و وقار است .معنای زیبایی غیر فیزیکی شیوة عمل و دیدن دنیاست
شامل معنویت و روح .معنویت و روح ویژگیهای متمایزی هستند که فردی که جذابیت فیزیکی
دارد بدون آنها نمیتواند زیبا باشد ( .)Langmeyer & Shank 1994: 31جذابیت فیزیکی ممکن
است معیار اولیهای باشد که مردم در آن زیبایی را ارزیابی میکنند .اما شواهد نشان میدهد ارزشها،
عادتها ،شخصیت ،و رفتار روح اجزای تشکیلدهندة زیبایی در وجود یک فرد واقعاً زیبا هستند
( .)Langmeyer & Shank 1994: 29فرد زیبا کسی است که زیبایی را در افراد دیگر بدون حسادت
یا تقلید تحسین میکند ( )Burchard 2017و تفکر مثبت و اعتمادبهنفس باالیی دارد ( & Mobius

 .)Rosenblat 2006: 227یک فرد زیبا میتواند به شما نگاه کند ،شما را بپذیرد ،و روح حقیقی و
زیبایی را در شما تشخیص دهد .قدردانی آنها از آنچه میبینند و حس میکنند آنها را زیباتر میکند
( .)Burchard 2017بر اساس مطالعات صورتگرفته در زمینة زیبایی فردی عوامل متعدد دیگری از
جمله گوش دادن (شنوندة خوب بودن) ،صادقانه صحبت کردن ،داشتن حس شوخطبعی ،لبخند زدن،
خالق بودن ،و اعتمادبهنفس بر جذابیت غیر فیزیکی افراد تأثیرگذار است ( .)Holmes 2017معموالً
زمانی که افراد دربارة زیبایی فکر میکنند یک طبقهبندی عمومی را در نظر میگیرند .9 :افرادی که
اصالت دارند و دربارة اینکه چه کسی هستند صادقاند و سعی نمیکنند خود را به گونة دیگری نشان
دهند؛  .4عشق به یادگیری دارند و به جهان پیرامونشان عالقهمندند و کنجکاوند؛  .7شور و اشتیاق و
انرژی واقعی برای زندگی کردن دارند؛  .2خوشبیناند؛  .5مأموریتی برای زندگی خود دارند و
بخشندهاند و عالقهمند به کمک کردن به دیگران ( .)Burchard 2017افراد جذاب ممکن است هر
یک از این ویژگیها را داشته باشند که به سبب آن زیبا به نظر برسند .زیرا جذابیت بیشتر به
شخصیت افراد وابسته است تا به ظاهرشان و نشان دادن شخصیت جذاب کلیدی برای ایجاد دوستی

 044

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،7شمارة  ،3پاییز 9311

و داشتن روابط پایدار است .داشتن شخصیت جذاب ،پرورش توانایی برقراری ارتباط طبیعی ،ایجاد
حس شوخطبعی ،و خلق یک خلق و خوی مطمئن توانایی الهام بخشیدن و جذب دیگران را برای
افراد فراهم میکند و دیگران را بیشتر به سمت آنها جذب میکند (.)Holmes 2017
بنابراین ،با مطالعة پیشینة تحقیق به نظر میرسد استانداردهای زیبایی میان مردم متفاوت است
و با پسزمینة اجتماعی ارتباط دارد ( )Kuipers 2015: 39و شاخصهای زیبایی فردی یک
ویژگی شخصی نفوذگرایانه برای بهرهبرداری و تکامل شبکههای اجتماعی است ( & Fidrmuc

 .)Paphawasit 2018زیرا شاخصهای زیبایی فردیر از جمله اصالت ،خردمندی ،شوخطبعی،
خوب گوش کردن ،اعتمادبهنفس ،تفکر مثبتر میتوانند به تقویت روابط متقابل افراد با یکدیگر و
ایجاد بینش مشترک از اهداف و ارزشهای افراد کمک کنند و به شکلگیری شبکههای ارتباطی
قوی بین افراد منجر شوند .همانطور که بسیاری از مطالعات در اقتصاد و روانشناسی نشان
دادهاند ،افراد جذاب از نظر اجتماعی و اقتصادی موفقتر از افرادی هستند که جذابیت کمتری
دارند و در طول چرخة زندگی خود با دیگران بهتر رفتار میکنند ( Hamermesh & Abrevaya

 .)2013; Kwan & Trautner 2009; Mobius & Rosenblat 2006: 229به این ترتیب
شاخصهای زیبایی فردی میتوانند با اثرگذاری بر هر سه بعد سرمایة اجتماعی در جهت توسعة
آن در جامعه سهیم باشند .بنابراین ،در پژوهش حاضر ،با مرور پیشینة تحقیق ،شاخصهای زیبایی
فردی و سرمایة اجتماعی شناسایی شد و تالش شد با رتبهبندی شاخصهای زیبایی فردی ،که در
گسترش سرمایة اجتماعی مؤثرند ،شکاف تحقیقاتی کاهش پیدا کند.
پیشینة پژوهش
اکونر 9و گالدستون ( )4193در پژوهش خود ،تحت عنوان «زیبایی و سرمایة اجتماعی :شکل
جذاب شبکههای اجتماعی» ،دریافتند افرادی که جذابیت بیشتری دارند نسبت به افراد با جذابیت
کمتر در موقعیتهای سودآورتری در شبکههای اجتماعی قرار میگیرند و شبکههای اجتماعی
قویتری ایجاد میکنند.

1. O’Connor
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باگیو 9و مورتی ( )4193در پژوهش خود ،با نام «زیبایی به عنوان یک عامل رشد اقتصادی و
اجتماعی» ،زیبایی را با خالقیت و نوآوری پیوند دادند و اعالم کردند برای اینکه فرهنگ و نوآوری
را با انجام دادن کارهای خوب و خوب انجام دادن کارها به جهان برگردانیم ،الزم است دولتها
محیط خالق و وجود سرمایههای اجتماعی را در نظر بگیرند و بر عوامل مرتبطدهندة اجتماعی،
مانند همکاری در فعالیتهای فرهنگی و همبستگی ،تأکید کنند.
سارتول ،)4192( 4در مقالهای با عنوان «زیبایی» ،دربارة اینکه آیا زیبایی عینی است یا ذهنی،
اعالم کرد هر ذهنی زیبایی را متفاوت درک میکند و آنچه ارزشمند است وضعیتی است که در آن
جسم و تجربة فرد ،هر دو ،درگیرند .ارزش زیبایی ممکن است شامل هر دو ویژگی از شیء زیبا و
لذت تجربه باشد.
زبرویتس 7و مونتپار ( ،)4113در پژوهشی تحت عنوان «روانشناختی اجتماعی ادراک چهره:
چرا ظاهر اهمیت دارد» ،اعالم کردند ظاهر مهم است؛ زیرا برخی از ویژگیهای چهره در هدایت
رفتار انطباقی آنقدر مفیدند که حتی یک اثر از آن ویژگیها میتواند در تعامالت اجتماعی افراد
مؤثر باشد .آنها ،با بررسی حاالت چهرة افراد ،دریافتند افراد جذاب تعامالت اجتماعی بهتری
دارند و فرصتهای بهتری را جذب میکنند .موبیوس 2و رسنبلت ( ،)4111در پژوهشی با عنوان
«چرا زیبایی اهمیت دارد؟» ،نشان دادند زیبایی با مهارتهای اجتماعی در ارتباط است .همچنین،
یافتههای تجربی اگلی 5و همکارانش ( )4119و فینگلد )9114( 1نشان داد افراد زیبا در ابعاد
مختلف برتری دارند :صفات شخصیتی ،اجتماعی بودن ،تسلط ،تواضع ،سالمت ذهنی ،هوش
ذهنی ،مهارتهای اجتماعی .این ارتباط میانی برای معیارهای شخصیت ضعیف و برای هوش و
مهارتهای اجتماعی قویتر است.

1. Baggio
2. Sartwell
3. Zebrowitz
4. Mobius
5. Eagly
6. Feingold
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روش تحقیق
بررسی سرمایة اجتماعی و عوامل مؤثر بر توسعة آن یک کار پیچیده است .زیرا عوامل زیادی در آن
دخالت دارند .نظر به اینکه هدف اصلی از انجام دادن این پژوهش استفاده از رویکرد ترکیبی ANP-

 DEMATELفازی جهت بررسی روابط علّی و معلولی مؤلفههای زیبایی فردی مؤثر در توسعة
سرمایة اجتماعی و اولویتبندی این عوامل است ،میتوان گفت پژوهش حاضر از نظر هدف در
حیطة پژوهشهای کاربردی است و با توجه به اینکه در این پژوهش از مطالعات کتابخانهای و
میدانی ،نظیر پرسشنامه ،استفاده شده است ،میتوان گفت پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش
یک پژوهش توصیفیر پیمایشی است .گروه خبرگان معموالً متشکل از  5تا  95نفر است ( Saaty

 )2008: 86که در این پژوهش کمیتة خبرگان ،با توجه به هدف تحقیق ،متشکل از  91نفر از اعضای
هیئتعلمی دانشگاه شیراز ،با سابقة حداقل پانزده سال مطالعه و تحقیق در زمینة سرمایة اجتماعی،
بودند که به شیوة هدفمند و به صورت گلولهبرفی انتخاب شدند .در گام نخست ،تالش شد برای
استخراج مؤلفههای زیبایی فردی مؤثر در توسعة سرمایة اجتماعی به مقاالتی استناد شود که در این
حوزه تهیه شدهاند .بر این اساس ،عواملی وارد مطالعه شدند که خبرگان بر آنها تأکید کردهاند.
دادهها با استفاده از دو پرسشنامة تهیهشده بر اساس روش تحقیق جمعآوری شدند .پرسشنامة اول
مبتنی بر تکنیک دیمتل فازی است که میزان اثرگذاری و اثرپذیری زیرمعیارها بر هم را بررسی میکند
و در آن از پاسخدهندگان خواسته شد نظر خود را دربارة تأثیر هر یک از این عوامل بر یکدیگر بر
اساس یک متغیر زبانی ،مانند جدول  ،)Özdemir & Tüysüz 2017: 259( 9اعالم کنند.
جدول  .1طیف فازی و عبارات کالمی متناظر در روش  DEMATELفازی

عبارات زبانی

اعداد فازی مثلثی

معادل قطعی

بدون تأثیر

(1/45و  1و )1

1

تأثیر خیلی کم

(1/5و 1/45و )1

9

تأثیر کم

(1/35و 1/5و )1/45

4

تأثیر زیاد

( 9و 1/35و )1/5

7

تأثیر خیلی زیاد

( 9و  9و )1/35

2
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برای تعیین پایایی ابزار اندازهگیری ،که از ویژگیهای فنی ابزار محسوب میشود ،میزان
ناسازگاری روشهای دیمتل و تحلیل شبکهای محاسبه شد .این میزان نشان میدهد نظر خبرگان تا
چه میزان منطقی و یکپارچه بوده است .آزمون قابلیت اعتماد میزان ناسازگاری دیمتل برای
پژوهش حاضر  1/13درصد بود .در حالت کلی ،اگر میزان ناسازگاری دیمتل کمتر از  5درصد
باشد ناسازگاری قابل قبول است ( .)Chiu et al 2013: 52در مرحلة بعد ،شبکة مؤلفههای زیبایی
فردی مؤثر در توسعة سرمایة اجتماعی ترسیم و به منظور رتبهبندی عوامل از پرسشنامة مقایسات
زوجی روش تحلیل شبکهای استفاده شد و در آن از پاسخدهندگان خواسته شد نظر خود را با
مقایسة زوجی و تعیین برتری هر یک از عوامل بر اساس یک متغیر زبانی ،مانند جدول 4
( ،)Özdemir & Tüysüz 2017: 259اعالم کنند.
جدول  .2طیف فازی و عبارات کالمی متناظر در روش  ANPفازی

عبارات زبانی

اعداد فازی مثلثی

معادل قطعی

ترجیح برابر

)(1, 1, 2

9

ترجیح کم تا متوسط

)(1, 2, 3

4

ترجیح متوسط

)(2, 3, 4

7

ترجیح متوسط تا زیاد

)(3, 4, 5

2

ترجیح زیاد

)(4, 5, 6

5

ترجیح زیاد تا خیلی زیاد

)(5, 6, 7

1

ترجیح خیلی زیاد

)(6, 7, 8

3

ترجیح خیلی زیاد تا کامالً زیاد

))7, 8, 9

3

ترجیح کامالً زیاد

)(8, 9, 9

1

برای آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامة مقایسات زوجی ،میزان ناسازگاری برای هر یک از
ماتریسهای مقایسات زوجی محاسبه شد .در حالت کلی ،اگر میزان ناسازگاری کمتر از  1/9باشد
ناسازگاری نسبتاً قابل قبول است .در غیر این صورت ،بازنگری در قضاوت ضروری به نظر
میرسد ( .)Saaty 2008: 88این میزان برای همة ماتریسهای تحقیق حاضر کمتر از 1/9بود که
نشاندهندة قابل اعتماد بودن نتایج است .با توجه به مطالعة کتابخانهای در حوزة زیبایی فردی و
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سرمایة اجتماعی و همچنین مشورت با استادان صاحبنظر در این زمینه ،عوامل شناساییشده و
روایی محتوایی ابزار اندازهگیری تأیید شد.
در مطالعة حاضر مؤلفههای زیبایی فردی مؤثر در گسترش سرمایة اجتماعی بر اساس مطالعات
کتابخانهای شناسایی شد و عوامل مورد تأیید خبرگان مد نظر قرار گرفت .این مؤلفهها در دو گروه
آشکار (مؤلفههای اول تا ششم) و پنهان (مؤلفههای هفتم تا دوازدهم) طبقهبندی شدند که در
جدول  7آمده است.
جدول  .3تقسیمبندی عوامل زیبایی فردی مؤثر در گسترش سرمایة اجتماعی

معیار

عالمت اختصاری

زیرمعیار

C1

زیبایی فیزیکی (چهره ،شکل بدن ،توازن)

منبع
(Langmeyer & ( ،)Zebrowitz & Montepare 2008
O’Connor & ( ،)Solomon et al 1992( ،)Shank 1994

عوامل آشکار زیبایی فردی

)Sartwell 2014( ،)Gladstone 2018
C2

بخشنده بودن ،عالقهمند به کمک کردن به
دیگران

( )Langmeyer & Shank 1994و ()Burchard2017
()Holmes 2017

C3

گوش دادن (شنوندة خوب بودن)

C4

داشتن حس شوخطبعی

( )Holmes 2017و ()Burchard 2017

C5

لبخند زدن

( )Holmes 2017و ()Burchard 2017

C6

صادقانه صحبت کردن

( )Holmes 2017و ()Burchard 2017

C7

توجه به ارزشها (بیانکننده خوب و بد بودن

عوامل پنهان زیبایی فردی

هر چیز برای یک فرد)

( )Langmeyer & Shank 1994و ()Eagly 2001
( )Holmes 2017و ()Baggio & Moretti 2018

C8

خالق بودن (فکر نو)

C9

تفکر مثبت (خوشبینی)

( )Mobius & Rosenblat 2006و ()Burchard 2017

C10

اعتمادبهنفس باال

( )Mobius & Rosenblat 2006و ()Holmes 2017

C11

عشق به یادگیری

()Burchard 2017

C12

اصالت (پنهان نکردن اصل خود و صادق در
آنچه هستند)

( )Burchard 2017و ()Feingold 1992

بنابراین با استفاده از تکنیک دیمتل فازی روابط درونی میان عوامل شناساییشده تعیین شد.
سپس ،با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای فازی ،وزن عوامل محاسبه و اهمیت آنها مشخص شد.
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تکنیک دیمتل فازی

تکنیک دیمتل رویکردی مناسب برای تحلیل روابط علّی و معلولی در موضوعات اجتماعی و
مدیریتی است ( )Kiakojuri 2014: 1989که گابوس 9و فونتال در سال  9134ارائه کردند و هدف
آن شناسایی الگوی روابط علّی میان عوامل است ( .)Zhou et al 2011: 246تکنیک دیمتل به
ساختاردهی سیستماتیک عوامل پیچیده با استفاده از تئوری گرافها ،ساختار سلسلهمراتبی عوامل
موجود ،و اثرگذاری و اثرپذیری متقابل عناصر در قالب گروههای علت و معلولی میپردازد و شدت
اثر روابط و اهمیت آنها را به صورت امتیاز عددی معین میکند .به این ترتیب تصمیمگیرنده را در
شرایط مناسبتری از درک روابط قرار میدهد (.)Li & Tzeng 2009: 24; Liu et al 2015: 14
مفهوم منطق فازی را نیز نخستین بار لطفیزاده در سال  9115مطرح کرد که قادر است مفاهیم و
متغیرها و سیستمهای نادقیق و مبهم را به شکل ریاضی درآورد و زمینه را برای استدالل ،استنتاج،
کنترل ،و تصمیمگیری در شرایط نامطمئن فراهم کند (.)Zadeh 1965: 340
به منظور تعیین روابط علّی و معلولی بین شاخصهای زیبایی فردی مؤثر بر گسترش سرمایة
اجتماعی گامهای محاسباتی دیمتل فازی مبتنی بر مدل چنر یی 4و همکارانش ( ،)4113که یه 7و
هوانگ ( )4192از آن بهره گرفتهاند ،در ادامه آمده است (.)Yeh & Huang 2014: 162
گام اول :تعریف معیارهای ارزیابی و تعیین مقیاس زبانی فازی
در گام اول ،معیارهای ارزیابی بنا نهاده میشود و مقیاس زبانی فازی برای نشان دادن بهتر ابهام
ارزیابیهای انسانی تعیین میشود .مقیاس زبانی و اعداد فازی مثلثی متناظر آن در جدول  9ارائه شد.
گام دوم :تعیین ماتریس رابطة مستقیم
در گام دوم ،برای اندازهگیری رابطة بین معیارهای نشاندادهشده }C = {Ci | i = 1, 2, . . . , n

از گروهی از متخصصان خواسته شد مقایسههای زوجی را از نظر مقیاس زبانی ارائهشده در جدول
 9انجام دهند و برای مواجهه با ابهام قضاوت انسان متغیر کالمی «تأثیر» همراه چند اصطالح
کالمی دیگرر از جمله خیلی زیاد ،زیاد ،کم ،خیلی کم ،عدمر استفاده شد .ماتریس اولیة رابطة
1. Gabus
2. Chen-Yi
3. Yeh
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مستقیم فازی  Zطبق جدول  9به دست آمد که در آن
هستند و

که

اعداد فازی مثلثی

به صورت عدد فازی ) (0,0,0در نظر گرفته میشوند.

گام سوم :میانگین گرفتن از دیدگاه خبرگان
در گام سوم ،تعداد  91نفر تصمیمگیرنده دربارة روابط بین شاخصهای زیبایی فردی مؤثر در
گسترش سرمایة اجتماعی نظر دادهاند .ازینرو ،تعداد  91ماتریس

 ,…,تشکیل شده

است .برای در نظر گرفتن نظر همة خبرگان طبق رابطة  9از آنها میانگین حسابی گرفته میشود.
()9
در این رابطه  pتعداد خبرگان و

،

، ...،

به ترتیب ماتریس مقایسة زوجی خبرة ،9

خبرة  ،4تا خبرة  pو  Zماتریسی است که درایههای آن را اعداد فازی مثلثی تشکیل میدهند.
گفتنی است پس از محاسبة ماتریس میانگین برای اطمینان از اعتبار دیدگاههای اخذشده
ضریب ناسازگاری دیدگاهها محاسبه شد (.)Wang & Tzeng 2012

گام چهارم :نرماالیز کردن ماتریس میانگین فازی دیدگاه خبرگان
در گام چهارم ،برای تبدیل مقیاسهای معیار به مقیاسهای قابل مقایسه ،مقیاس خطی به وسیله
فرمول نرمالسازی تبدیل میشود .برای نرماالیز کردن ماتریس بهدستآمده از رابطة  4و رابطة 7
استفاده شد و ماتریس  ،Xکه ماتریس فازی روابط مستقیم استانداردشده نامیده میشود ،به دست آمد.
()4

()7

گام پنجم :به دست آوردن ماتریس فازی روابط کل ()T
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در گام پنجم ،با توجه به

که

سه ماتریس

درایههایشان از ماتریس  Xاستخراج شده است تشکیل شد .به این ترتیب که همة مقادیر درایههای
ماتریسهای

 lدر ماتریس  Xاست که در

به ترتیب شامل همة مقادیر

رابطة  2نشان داده شده است.
()2

،

با توجه به اینکه

،

است داریم:

()5

در این روابط  Iماتریس یکه و

،

و

ماتریسهای

 nهستند که درایههای آنها را

به ترتیب عدد پایین ،عدد میانی ،عدد باالیی اعداد فازی مثلثی ماتریس  Xتشکیل میدهند .بنابراین،
طبق رابطة  ،5همة مقادیر درایههای ماتریس  Tبه صورت اعداد فازی مثلثی به دست میآید.
گام ششم :محاسبة مجموع سطرها و ستونها
در گام ششم ،قبل از محاسبة مجموع سطرها و ستونها ،ماتریس رابطة کلی فازی  Tبا استفاده
از رابطة  1دفازی میشود.
()1

=
سپس ،مجموع سطرها و ستونها به طور جداگانه به صورت  Dو  Rدر ماتریس رابطة کلی T

شکل میگیرند .مجموع سطر و ستون برای هر عنصر در ماتریس  Tطبق رابطة  3به دست میآید.

()3
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گام هفتم :تحلیل نتایج
در گام هفتم ،با به دست آوردن  Dو  Rمیتوان مقادیر  D+Rو  D-Rرا ،که به ترتیب میزان
اهمیت شاخصها و رابطة بین معیارها را نشان میدهند ،به دست آورد .اگر
باشد ،معیار مربوطه اثرگذار و اگر

مثبت

منفی باشد ،معیار مربوطه اثرپذیر است.

گام هشتم :ترسیم نمودار علت و معلولی
در گام هشتم ،برای درک بهتر اثر شاخصها بر یکدیگر نمودار علت و معلولی ترسیم میشود.
برای رسم نمودار علّی باید از مقادیر دفازی  D+Rو  D-Rاستفاده کرد .در نمودار علّی محور Xها
شامل

است که مقادیر آن همیشه مثبت است و وزن و اهمیت آن معیار را در

سیستم نشان میدهد .محور Yها شامل

است که اگر مثبت باشد ،عامل تأثیرگذار

قطعی (علت) است و در غیر این صورت تأثیرپذیر قطعی (معلول) است.
تکنیک  ANPفازی

 ANPفازی بسط  ANPقطعی است که در آن مجموعههای فازی با مقایسههای زوجی برای
مدلسازی عدم قطعیت در قضاوت انسان و اولویت ترکیب میشوند .روشهای گوناگون ANP
فازی وجود دارد که محققان مختلف پیشنهاد کردهاند ( Buckley 1985: 234; Chang 1996:

 .)650; Mikhailov & Singh 2003: 34; Yu & Cheng 2007: 1429این روشها با استفاده از
مفاهیم نظریة مجموعة فازی و تحلیل ساختار سلسلهمراتبی رویکردهای اصولی برای انتخاب
گزینهاند ()Özdemir & Tüysüz 2017: 261؛ که به طور عمده در استخراج اولویتها از
ماتریسهای مقایسة زوجی فازی متفاوت از یکدیگرند (.)Tolga et al 2013: 735
در این مطالعه از روش باکلی )9135( 9برای استخراج اولویتهای مقایسات زوجی استفاده
شد .روش محاسبه برای روش  ANPفازی بر اساس رویکرد باکلی ( )9135در چند مرحله ارائه
شده است (.)Buckley 1985: 234
تصمیم  ANPفازی از چهار بخش تشکیل شده است:
 .9گزینهها )Ai (i = 1, 2, . . . ,m
1. Buckley
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 .4مجموعة معیارهای ارزیابی )Cj ( j = 1, 2, . . . , n

 .7یک قضاوت زبانی دربارة اهمیت نسبی هر یک از معیارها
 .2یک بردار وزندهی )w = (w1,w2, . . . , wn

گام اول :ساخت مدل و ساختار مسئله
در گام اول ،شبکة  ANPمتشکل از همة معیارها و زیرمعیارها و همة روابط شکل میگیرد.

گام دوم :ساخت و ارزیابی ماتریس مقایسات زوجی فازی
در گام دوم ،پس از پایهریزی شبکة  ،ANPماتریسهای مقایسة زوجی که حاوی اعداد
فازیاند و از پرسشنامه به دست آمدهاند ایجاد میشوند و ماتریسهای مقایسات معیارها نسبت به
هدف و ماتریسهای مقایسات زیرمعیارها نسبت به معیارهای اصلی تشکیل میشوند .عناصری که
باید مقایسة زوجی شوند معموالً در یک خوشهاند .هر مقایسة زوجی با استفاده از اصطالحات
زبانی انجام میشود .هر عبارت زبانی با یک عدد فازی مثلثی به صورت
طبق جدول  4نشان داده میشود .در روش باکلی ( ،)9135قضاوت منفی به صورت معکوس
قضاوت مثبت اعداد فازی تلقی میشود .بعد از تشکیل ماتریس مقایسات زوجی ،الزم است میزان
ناسازگاری هر ماتریس محاسبه شود .برای هر پرسشنامة  ANPفازی یک میزان ناسازگاری وجود
دارد که باید از  1/9کمتر شود .در پژوهش حاضر ،به منظور محاسبة سازگاری ،از روش گوگوس9
و بوچر استفاده شد (.)Gogus & Boucher 1998: 137
گام سوم :میانگین گرفتن از دیدگاه خبرگان و محاسبة وزن معیارها (بردار ویژه)
در گام سوم ،جهت تجمیع دیدگاه خبرگان ،از مقایسات زوجی پاسخدهندگان میانگین هندسی
گرفته میشود و طبق رابطة  3و  1وزن هر معیار محاسبه میشود.
()3
()1
1. Gogus
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برابر است با میانگین هندسی مقایسة فازی معیار  iنسبت به معیار  jو

عددی فازی است و برابر است با میانگین هندسی سطر iام و در نهایت در رابطة ،1

برابر

است با اولویت فازی یا وزن معیار iام.
گام چهارم :تبدیل ارزش فازی به ارزش قطعی
در گام چهارم ،از آنجا که مقادیر اولویت فازی به منزلة اعداد فازی ارائه میشوند ،الزم است
این مقادیر فازی را به مقادیر قطعی تبدیل کنیم .روشهای مختلفی برای دفازی کردن موجود
است .در اینجا از روش مرکز ناحیه طبق رابطة  )Tolga et al 2013: 737( 91استفاده شد.
()91
در رابطة ،91

( Xنشاندهندة مقدار میانگین فازی مثلثی عدد

است.

گام پنجم :تشکیل سوپرماتریس
در گام پنجم ،پس از دفازی کردن ارزشهای فازی وزن معیارها و زیرمعیارها ،مقادیر قطعی در
سوپرماتریس قرار میگیرند .این سوپرماتریس یک ماتریس تقسیمشده است که هر بخش آن
نشاندهندة رابطة بین دو مؤلفه یا خوشه در سیستم است .سوپرماتریس با قرار دادن هدف،
معیارهای اصلی ،زیرمعیارها ،و گزینهها در سطرها و ستونهای ماتریس شکل میگیرد ( Uygun

.)et al 2015: 142
گام ششم :نرمالسازی سوپرماتریس
در گام ششم ،از آنجا که این ماتریس باید تصادفی باشد ،نرمالسازی ستون اعمال میشود و
سوپرماتریس وزنی به دست میآید .نرمالسازی بدین صورت است که هر درایة سوپرماتریس بر
مجموع ستون مربوطه تقسیم میشود.
گام هفتم :سوپرماتریس حدی و وزن نهایی معیارها
در گام هفتم ،سوپرماتریس محدودکننده ،با به توان رساندن سوپرماتریس وزنی ،حاصل میشود .در
واقع سوپرماتریس وزنی آنقدر به توان میرسد تا همگرا شود و همة ستونها یکسان شوند .مقادیر این
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ماتریس حد مورد نظر یا مقادیر نهایی عناصر شبکة تصمیم هستند .در نهایت ،زیرمعیارها با توجه به
اهمیت اولویت آنها نسبت به هدف رتبهبندی میشوند (.)Tolga et al 2013: 738
یافتههای تحقیق
یافتههای تکنیک دیمتل فازی

در جدول  2ماتریس دفازی  Tارائه شده است.
در جدول  5مقادیر  Dو  Rو همچنین مقادیر  D+Rو  D-Rارائه شده است.
برای درک بهتر اثر شاخصها بر یکدیگر نمودار علت و معلولی ترسیم میشود .برای این
منظور ،ابتدا مقدار حد آستانه مشخص می شود تا روابط با آثار کم را فیلتر کند .برای محاسبة حد
آستانه ،از همة مقادیر ماتریس ارتباط کامل قطعیشده میانگین گرفته میشود و میانگین اعداد حد
آستانه در نظر گرفته میشود .به این ترتیب ،رابطة علّی همة مقادیر ماتریس  ،Tکه مقدارشان بیشتر
از حد آستانه است ،در نظر گرفته میشوند .به بیان دیگر ،فقط آثاری نمایش داده میشود که مقدار
آنها در ماتریس  Tاز حد آستا نه بیشتر باشد .در پژوهش حاضر ،مقدار حد آستانه برابر با 1/923
به دست آمد .نمودار علت و معلولی در شکل  9نشان داده شده است.
جدول  .4ماتریس نهایی روش دیمتل
C12

C11

C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

عوامل

1/135

1/111

1/951

1/133

1/13

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1/13

1/133

C1

1/94

1/942

1/934

1/959

1/943

1/997

1/92

1/912

1/99

1/911

1/99

1/979

C2

1/971

1/93

1/492

1/427

1/932

1/925

1/921

1/921

1/923

1/92

1/4

1/919

C3

1/947

1/947

1/93

1/914

1/921

1/913

1/94

1/951

1/914

1/927

1/921

1/415

C4

1/911

1/99

1/932

1/937

1/941

1/914

1/911

1/113

1/931

1/973

1/921

1/417

C5

1/911

1/992

1/919

1/941

1/993

1/923

1/913

1/912

1/911

1/913

1/914

1/932

C6

1/933

1/935

1/473

1/413

1/919

1/947

1/913

1/951

1/925

1/499

1/414

1/427

C7

1/941

1/932

1/477

1/953

1/992

1/911

1/911

1/913

1/993

1/911

1/97

1/953

C8

1/914

1/932

1/421

1/923

1/934

1/912

1/953

1/913

1/93

1/939

1/935

1/427

C9

1/955

1/953

1/955

1/497

1/932

1/949

1/941

1/947

1/994

1/95

1/952

1/939

C10

1/974

1/997

1/913

1/914

1/915

1/977

1/943

1/949

1/99

1/413

1/941

1/929

C11

1/992

1/991

1/913

1/973

1/943

1/951

1/915

1/933

1/941

1/951

1/955

1/934

C12
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جدول  .5مقادیر D, R, D+R, D-R

عوامل

D-R

D+R

R

D

 C1زیبایی فیزیکی

- 9/952

7/142

4/131

1/175

 C2بخشنده بودن

-1/413

7/739

9/331

9/534

 C3گوش دادن

1/993

7/153

9/14

4/173

 C4داشتن حس شوخطبعی

1/413

7/493

9/515

9/397

 C5لبخند زدن

1/955

7/493

9/579

9/131

 C6صادقانه صحبت کردن

1/959

7/753

9/513

9/393

 C7توجه به ارزشها

1/333

7/373

9/23

4/453

 C8خالق بودن

-1/124

7/271

9/371

9/113

 C9تفکر مثبت

1/447

2/937

9/13

4/417

 C10اعتمادبهنفس باال

-1/572

2/412

4/711

9/375

 C11عشق به یادگیری

1/943

7/213

9/12

9/313

 C12اصالت

1/933

7/219

9/124

9/391

شکل  .1نمودار علت و معلولی معیارها

تحلیل روابط و اولویتبندی شاخصهای زیبایی فردی مؤثر در گسترش سرمایة اجتماعی ...

044 

یافتههای تکنیک  ANPفازی

با توجه به تقسیمبندی عوامل زیبایی فردی مؤثر در گسترش سرمایة اجتماعی ،مدل تحلیل
شبکهای در شکل  4ارائه شد.
وزن قطعی معیارها نسبت به هدف در جدول  1ارائه شده است.
وزن قطعی زیرمعیارها نسبت به معیارها و همچنین وزن نهایی زیرمعیارها نسبت به هدف و
رتبة آنها در جدول  3ارائه شده است.

C7
C11

C10

شکل  .2مدل تحلیل شبکهای
جدول  .6وزن سطح معیارها نسبت به سطح هدف

هدف
معیار

گسترش سرمایة اجتماعی

عوامل آشکار زیبایی فردی

1/225

عوامل پنهان زیبایی فردی

1/555
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جدول  .7وزن نهایی و رتبة نهایی معیارها

معیار

عوامل آشکار
زیبایی فردی

عوامل پنهان
زیبایی فردی

عالمت
C1

زیبایی فیزیکی

0/077

5

0/000

94

C2

بخشنده بودن

0/601

7

0/000

3

C3

گوش دادن

0/222

4

0/672

9

C4

شوخطبعی

0/607

2

0/006

1

C5

لبخند زدن

0/012

1

0/000

3

C6

صادقانه صحبت کردن

0/07

9

0/600

5

C7

توجه به ارزشها

0/21

9

0/660

7

C8

خالق بودن

0/06

1

0/000

99

C9

تفکر مثبت

0/62

2

0/612

4

C10

اعتمادبهنفس باال

0/26

7

0/076

1

C11

عشق به یادگیری

0/66

5

0/007

91

C12

اصالت

0/20

4

0/601

2

اختصاری

زیرمعیار

وزن در

رتبه در خوشه

وزن نهایی

رتبة نهایی

خوشه

نتیجه و پیشنهاد
پژوهش حاضر ،با هدف شناسایی و رتبهبندی شاخصهای زیبایی فردی مؤثر در گسترش سرمایة
اجتماعی ،در دانشگاه شیراز انجام گرفت .همة افراد ،در کنار روابط فردی ،روابط اجتماعی نیز
دارند و مایلاند در این روابط موفق باشند .روابط معقول بین افراد نتیجة رفتارهای مثبت در
تعامالت انسانها و سرمایة اجتماعی آنهاست .به عبارت دیگر ،سرمایة اجتماعی زمانی به وجود
میآید که یک نوع شبکة روابط بده و بستان بین افراد ،گروهها ،و حتی بین سطوح سازمانها نیز
ایجاد شود .در نتیجة این نوع روابط اعتماد و انسجام و مشارکت اجتماعی به صورت تعمیمیافته
در جامعه ایجاد میشود .عوامل متعددی بر روابط اجتماعی افراد اثرگذار است و زیبایی فردی از
جمله عواملی است که نقش بسزایی در این روابط دارد.
در گام اول ،پس از شناسایی شاخصهای زیبایی فردی مؤثر در توسعة سرمایة اجتماعی ،نتایج
حاصل از تکنیک  ANPفازی ،وزن معیارها نسبت به هدف (جدول  )1حاکی از آن بود که عوامل
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پنهان زیبایی فردی نسبت به عوامل آشکار آن در گسترش سرمایة اجتماعی مؤثرترند که مطابق با
نتایج سولومون ،)9114( 9النگمیر 4و شانک ( ،)9112و بارچارد )4193( 7زیبایی فردی فقط زیبایی
فیزیکی نیست و عوامل متعددی در زیبا به نظر رسیدن یک فرد مؤثر است .بنابراین ،به مدیران و
افراد در جامعة دانشگاهی توصیه میشود برای گسترش سرمایة اجتماعی خود و ایجاد روابط
پایدار و مبتنی بر اعتماد بر عوامل پنهان زیبایی فردی بیشتر تمرکز کنند.
نتایج حاصل از تحلیل روابط متقابل میان شاخصهای زیبایی فردی (جدول  )5نشان داد
شاخص ارزشها با درجة اهمیت  7/373و درجة اثرگذاری  1/333تأثیرگذارترین شاخص است.
این بدین معناست که تأثیر علّی (تأثیرگذاری) این شاخص بیشتر از سایر شاخصهاست.
ارزشها تمایل عمیق قلبی ما هستند بر اساس اینکه میخواهیم چگونه انسانی باشیم و
میخواهیم با افراد و دنیا چگونه ارتباط برقرار کنیم؟ ارزشها تعیینکنندة رفتار انسانها هستند و
زندگی افراد بر مبنای ارزشهای آنان شکل میگیرد .افراد با توجه به ارزشهایشان تصمیم
میگیرند و اقدام میکنند و زمانی بیشترین احساس رضایت و خوشبختی را دارند که مطابق با
ارزشهایشان زندگی کنند .بدین ترتیب ،پیشنهاد میشود افراد برای ایجاد شبکههای ارتباطی قوی
به ارزشهای افراد درون شبکه توجه و سعی کنند ارزشهای مورد تأیید افراد درون شبکه را
محترم بشمارند .مدیران نیز میتوانند با نهادینه ساختن ارزشهای مطلوب در وجود خود سبب
ایجاد ارتباطاتی قوی در محیط کاری خود شوند.
همچنین ،نتایج حاصل از تحلیل روابط متقابل میان شاخصهای زیبایی فردی (جدول  )5نشان
داد شاخص زیبایی فیزیکی با درجة اهمیت  7/142و درجة تأثیرپذیری  -9/952تأثیرپذیرترین
شاخص است .بدین معنا که تأثیر علّی این شاخص کمتر از سایر شاخصهاست و بیشتر از سایر
شاخصها تأثیر میپذیرد .سایر شاخصها بین این دو حالت قرار گرفتهاند؛ یعنی بر برخی از
شاخصها تأثیر میگذارند و از برخی دیگر تأثیر میپذیرند.
نتایج حاصل از تحلیل شبکة  ANPحاکی از آن است که شاخص گوش دادن ()1/933
1. Solomon
2. Langmeyer
3. Burchard
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بیشترین وزن را در شبکة  ANPدارد .بنابراین ،بیشترین تأثیر را بر گسترش سرمایة اجتماعی افراد
میگذارد .همانطور که هولمز )4193( 9نیز به اهمیت تأثیر شنوندة خوب بودن در روابط اجتماعی
اشاره کرده است ،اگر فرد شنوندة خوبی باشد ،قادر خواهد بود روابط اجتماعی قوی با دیگران
برقرار کند و توجه و اعتماد طرف مقابل را جلب کند و به این ترتیب سرمایة اجتماعی خود را
گسترش دهد .بنابراین ،نتایج این پژوهش با یافتههای هولمز ( )4193همسوست.
نتایج نشان داد ،بعد از گوش دادن ،تفکر مثبت ( )1/913بیشترین تأثیر را بر گسترش سرمایة اجتماعی
افراد میگذارد؛ که تقریباً با یافتههای پژوهش موبیوس 4و روسنبلت ( )4111و بارچارد ( ،)4193مبنی بر
تفکر مثبت در روابط اجتماعی ،همسوست .حاالت روحی بر زندگی شخصی و حرفهای افراد اثرگذار
است .زیرا آنچه نحوة زندگی انسانها را مشخص میکند تفسیر و نوع دیدگاه آنها به وقایع بیرونی است؛
نه خود آن وقایع .بنابراین ،تفکر مثبت دستاوردهای زندگی کاری و اجتماعی و شخصی افراد را بهشدت
تحت تأثیر قرار میدهد و سبب گسترش سرمایة اجتماعی افراد خواهد شد.
نتایج نشان داد میان شاخصهای زیبایی فردی مؤثر در گسترش سرمایة اجتماعی ارزشها
( )1/995در رتبة سوم قرار دارند .پژوهش النگمیر و شانک ( )9112و ایگلی )4119( 7نیز اهمیت
ارزشها در زیبایی فردی را نشان دادهاند .بنابراین ،نتایج پژوهش حاضر با یافتههای النگمیر و
شانک ( )9112و ایگلی ( ،)4119همسوست.
هر آنچه برای یک فرد اهمیت دارد ارزش نام دارد .همة افراد جامعه ارزشهای مورد عالقة
خود را با رفتارهایشان به نمایش میگذارند؛ ارزشهایی مانند احترام ،صلح ،بشردوستی ،عدالت ،و
خدمت به مردم .زمانی که افراد این ارزشها را در وجود خود نهادینه کنند میتوانند شبکههای
اجتماعی قوی داشته باشند و سرمایة اجتماعی خود را گسترش دهند.
با توجه به نتایج تحقیق ،عوامل دیگر زیبایی فردی از جمله اصالت و صادقانه صحبت کردن به
ترتیب با وزنهای  1/911و  1/912در رتبة چهارم و پنجم قرار گرفتند .همانطور که بارچارد
( )4193نیز به اهمیت و تأثیر این دو عامل در زیبایی غیر فیزیکی فرد و ایجاد روابط پایدار با
1. Holmes
2. Mobius
3 . Eagly
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دیگران اشاره کرده است ،اصالت و صداقت دو عنصر مهم در حفظ و دوام روابط اجتماعی هستند
و هر چه افراد در روابط اجتماعی خود به این دو عامل بیشتر توجه کنند شبکة اجتماعی قویتری
را میتوانند ایجاد کنند .بنابراین ،نتایج پژوهش حاضر با یافتههای بارچارد ( )4193همسوست.
همانطور که موبیوس و روسنبلت ( )4111و هولمز ( )4193به اهمیت اعتمادبهنفس باال در
جذابیت فرد و ایجاد روابط اجتماعی موفق اشاره کردهاند ،نتایج حاکی از آن است که از میان
عوامل زیبایی فردی عامل اعتمادبهنفس باال با وزن  1/139در رتبة ششم قرار دارد .بنابراین ،نتایج
پژوهش حاضر با یافتههای موبیوس و روسنبلت ( )4111و هولمز ( )4193همسوست.
عزتنفس یک منبع انرژی و چتری است که اعتمادبهنفس زیر سایة آن قرار دارد .اعتمادبهنفس
به این معناست که فرد خود را انسانی توانا و باکفایت قلمداد کند .داشتن اعتمادبهنفس به رشد
اجتماعی افراد کمک میکند و راه رسیدن به موفقیت را برای فرد هموار میسازد .بیشتر افراد
تمایل دارند با افرادی با اعتمادبهنفس باال معاشرت کنند و در روابط اجتماعی خود به افراد با
اعتمادبهنفس توجه بیشتری میکنند .زیرا این افراد شبکههای اجتماعی قویتری را شکل میدهند.
طبق یافتههای پژوهش حاضر عوامل بخشنده بودن ،لبخند زدن ،داشتن حس شوخطبعی ،عشق
به یادگیری ،خالق بودن ،و زیبایی فیزیکی به ترتیب با وزنهای ،1/123 ،1/159 ،1/157 ،1/152
 ،1/125و  1/115در رتبههای هفتم تا دوازدهم قرار گرفتند؛ همانطور که از نظر فریدام و
پافاویست )4193( 9نیز ارتباط (واقعی یا درکشده) بین زیبایی و صمیمی بودن و قابل اعتماد و
اجتماعی بودن دلیلی است بر اینکه کارفرمایان افرادی را که بهتر به نظر میرسند ترجیح میدهند
(.)Fidrmuc & Paphawasit 2018
نتایج پژوهش نشان داد عوامل مختلفی در زیبایی فردی مؤثرند و هر یک از این عوامل
میتوانند به فرد برای ایجاد شبکة اجتماعی قویتر کمک کنند و موفقیتهای شغلی و اجتماعی
برای او به ارمغان آورند .بنابراین ،افراد میتوانند با تمرکز بر شاخصهای زیبایی فردی آنها را
درون خود نهادینه کنند و بدین ترتیب با ایجاد روابط نزدیک و قوی با دیگران از شبکة اجتماعی
قویتری برخوردار شوند و در روابط اجتماعی موفقتر عمل کنند.
1. Fidrmuc & Paphawasit
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در نهایت ،پیشنهاد میشود مدیران برای کسب موفقیت و میسر شدن پیشرفت در هر یک از
زمینههای توسعهای (توسعة اجتماعی ،توسعة اقتصادی ،توسعة فرهنگی ،توسعة سیاسی) و تقویت
روحیة مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی به پیشنهادهای زیر توجه کنند:
ر باال بردن اعتمادبهنفس کارکنان برای بهبود تعامالت اجتماعی در محیط کار؛
ر صداقت در امور ،صراحت در ارتباطات ،و به طور کلی رفتار کردن به گونهای که دیگران از
اقداماتی که انجام میشود آگاه باشند؛
ر حمایت از تصمیمها و اقدامات اخالقی کارکنان؛
ر اهمیت به یادگیری دانش و مهارت و رفتاری که موجب اعتالی عملکرد شود؛
ر تقویت اصالت روح و جوانمردی و مخالفت با کمکاری از طریق فرهنگسازی این
مشخصهها در سازمان.
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