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چكیده
هدف از این پژوهش ،تبیین رابطه عوامل روانشناختی ،اجتماعی با نوعدوستی خیرین مدرسهسازاست.
روش پژوهش ،همبستگی و پیش بین بر اساس تعداد متغیرها و جدول کرجسی و مورگان ( )9191با روش
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای حجم نمونه  391نفر انتخاب شدند و برای گردآوری دادهها از
آزمونهای شخصیتی ( ،)Neoخوشبینی ،خودکارآمدی عمومی شوآرتز ،انگیزش پیشرفت هرمنس،
ارزشهای مادی ،متافیزیک ،خودمختاری اخالقی و احساسات اخالقی استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها
با استفاده از همبستگی پیرسون ،رگرسیون چند متغیری بر اساس مدل همزمان تحلیل شد .یافتههای تحقیق
روانشناختی نشان داد که ابعاد مختلف شخصیت ،ویژگیهای خودکارآمدی ،خوشبینی و انگیزش پیشرفت
با نوعدوستی خیرین رابطهای معناداری دارد .یافته عوامل اجتماعی نشان داد که خودمختاری اخالقی،
ارزشهای مادی ،احساسات اخالقی و ارزشهای متافیزیک با نوعدوستی خیرین رابطهای معناداری دارد .بر
اساس محاسبه ضریب شیب ،برونگرایی ،موافقت ،جهتگیری زندگی وخودکارآمدی ،ارزشهای مادی،
متافیزیک و احساسات اخالقی بر نوعدوستی خیرین مؤثر بوده است پس برونگرایی ،موافقت ،جهتگیری
زندگی وخودکارآمدی ،ارزشهای مادی ،متافیزیک و احساسات اخالقی ،نوعدوستی خیرین را پیشبینی
کرده است
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واژگان کلیدی :عوامل روانشناختي ،عوامل اجتماعي ،ارزشهای متافیزيكي ،نوعدوستي،
خیرين مدرسهساز

مقدمه
یکی از پدیدههایی که انسان معاصر را در هزاره سوم تهدید میکند فقر نوعدوستی در
اشکال طالق و فروپاشی کانون خانواده میباشد که به یک پدیده عادی تبدیلشده و بین
 ٪43تا  ٪44ازدواجها به طالق منجر شده است (فورز )2111،9تحقیقات ،انحرافات جنسی
را با ارزشهای مادی ،معنادار نشان داده است (نوئل – نویمان ،2پیل9194،3؛ نورک،4
9199؛ به نقل از اینگلهارت .)9111 ،5مدارس ،نمایانگر صحنههایی خشونت دانش آموزان
است (بلومار2111 ،4؛ به نقل از بازرگان .)9392،پژوهشهای انجامشده در قلمرو خشونت
در مدارس ایران باعث اعتراض دانشآموزان و اولیای آنان و مانع تحقق اهداف
آموزشوپرورش شده است (بازرگان و گودرزی9399 ،؛بازرگان9395 ،؛ به نقل از
بازرگان .)9392 ،کودکان پرخاشگر هرسه دقیقه یکبار به پرخاشگری کالمی و هر
هشتدقیقه یکبار به پرخاشگری فیزیکی اقدام میکنند؛ سطح پرخاشگری پسران،
درمقایسه با دختران بسیار بیشتر است و این تفاوت در تمام طول عمر پایدار میماند (هانیزو
کافمن9114 ،9؛ به نقل از رایس .)2119،رضایی درتحقیقی ( )9395نشان داد که از هرده
ازدواج یک مورد به طالق میانجامد و یک پنجم ازدواجها در تهران به طالق منجر شده،
بطوری که طالق در استان تهران دو برابر میانگین کشوری است و خاستگاه رفتارهای
پرخاشگرانه کودکان و نوجوانان اغلب موقعیت خانواده است .والدینی که از روشهای
تربیتی آزارگرانه استفاده میکنند سبب بروز رفتارهای خشونتآمیز فرزندان در بافت
جامعه میشوند و پیامد منفی پرخاشگری ،به افت تحصیلی ،ترک تحصیل زودرس،
بزهکاری باگذشت زمان ،رفتار خصومتآمیز بیشتر با معلمان و همساالن و خویشاوندان
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منتهی میشود  .امروز فقدان معنویت و اخالق نهتنها در جوامع غربی یک بحران فراگیر را
به وجود آورده ،دامنه و آثار وتبعاتش به جوامع دیگر انسانی منتقلشده و چنانچه برای
مقابله این بحران اجتماعی اقدامات الزم انجام نشود این آفت جهانی همهجا را فرا خواهد
گرفت و به انهدام بشریت میانجامد ،اخالق نوعدوستانه بیشتر درون زاد است وفرد را از
رفتارهای منفعت طلبانه وخشونت آمیز باز میدارد.
نظریههای اخالق نوعدوستی را در پنج گروه میتوان مورد توجه قرارداد -9 :برخی از
نظریهپردازان (مک کال ،سیمون9199 ،؛ استرایکر9191 ،؛ ترنر9199 ،؛ پلیاوین وشارن،
 )2119براین باور هستند که همدلی و مسئولیتپذیری سبب شکلگیری هویت
نقش9میشود و میتواند جنبه مهمی از شخصیت شود .هافمن ( )2111براین باور است که
همدلی ،احساس اخالقی بنیادی است -2 .نظریه انگیزش اجتماعی و عدالت اجتماعی،
مسئولیت ،احساسات و اختیار از عناصر اصلی این نظریه میباشد و در قالب نظریههای
انگیزشی است و تحت نظریه یک هدف نهایی یعنی تسلط بر محیط قرار دارد که نقش
ثانویهای را ایفا میکند (واینر.)2114 ،2پوپر ( :9394ص  )939براین باور است که انسان
بدون مسئولیت یکصدم معنای انسان را نمیدهد -3 .مفهوم نیکوکاری ،نوعدوستی،
همدلی ،همدردی ،شفقت،محبت ،شکلهایی از رفتارهای یاریرسان است که با افزایش
سن رشد مییابد (پلیاوین وشارن -4 )2119 ،توماس ( )2119براین باور است که
نوعدوستی بهمنزله عملی که خارج از خودخواهی است ،در چارچوب عوامل روانشناختی،
اجتماعی و ارزشهای اخالقی قراردارد -5 .نوعدوستی ،یادگیری فطری است و هرانسانی
پتانسیل رسیدن به کمال را دارد و کمالخواهی ،سطحی از ارزشهای انسانی را در بردارد.
مازلو ( )9199معتقد است اشتباه بزرگ فروید این بود که فکر میکرد ناخودآگاه حاصل
شّر است درحالیکه ناخودآگاه حاصل ریشههای خالقیت ،سعادت اخالقی و ارزشهاست.
(مازلو :9199 ،ص  .)993انگیزه و نیازهای تعالی فرد با عمل نوعدوستی ارتباط مستقیم
دارد -4 .نظریه خودگرایی اخالقی 3بر این امر تأکید میشود ،که هر شخصی باید خیر
1. Role Identities
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منفعت خویش را به حداکثر برساند( .سینگر .)9119،روانشناسان خودگرایی معتقدند اگر
انگیزه آدمی در اعمال بهظاهر فداکارانه و دیگرگرایانه واکاوی دقیق شود ،این اعمال را
تنها برای رسیدن به حالت خوشایند روحی و ارضاء شفقتورزی خود انجام می دهد.
بایر )9119( 9براین باور است که زنان ،اخالق مراقبتی و مردان اخالق عدالتی را اتخاذ
میکنند و به نظر وی بهترین تئوری اخالقی ،مراقبت و عدالت را همراه و همگام باهم باید
در نظرگرفت .جونز و مورینگان 2در روانشناسی براین باور هستند افراد به سبب تصمیمات
خودمحورانهای که به انگیزه جلب منافع شخصی صورت میگیرد ،از هنجارهای اخالقی یا
پیامد اخالقی خود ،آگاهی ندارند.زونگ )2115(3در بین دانشجویان کشورها وملیتهای
گوناگون دو گروه را انتخاب کرد ند،گروهی را به تصمیمگیری عقالنی و گروه دیگری
رابه تصمیمگیری احساسی تشویق کرد .نتایج بررسی نشان داد گروهی که عقل را مبنای
تصمیمگیری قراردادند بیشتر مرتکب فریبکاری شدند ،گروهی که براساس احساسات
تصمیم گرفتند به علت احساس گناه به رفتارهای اجتماعی مطلوب ،بیشتر گرایش پیدا
کردند .پس برای تشخیص خیر و شّر اخالقی تعادل عقل و احساس الزم است.
کرت بایرز ( )2112براین باور است که استدالل اخالقی ویژگی کلی خود را
ازدستداده است وبیشتربهسوی پراگماتیسم حرکت میکند (گرون.)2112 ،4در اخالق
فضیلتمدار نیاز به تعهد،5خودکنترلی و خویشتنداری 4و ازخودگذشتگی 9است (فور،
 .)2111بنابراین منش اخالقی نمیتواندبهطور کامل برفردگرایی9غلبه کند .رفتارهای
جمعگراوفردگرا هم تابع تفاوتهای فرهنگی است ،فردگراها تمایل دارند به اعضای درون
گروه کمک کنند و جمعگراها به اعضای خارج از گروه هم کمک میکنند .نیگل
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( )9191عنصر مشترک اخالق نوعدوستی از طریق عقل عملی وبراساس ارزشهای عینی
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ومشترک انسانها شکل میگیرد.آرگیل ( )2111و بیکر( ،)2191معتقدند کمک به دیگران
با دینداریِ درونی ،همبستگی r=1/42دارد .تحقیق لین و اسمیت )9119(9نشان داد که در
انگلستان  1/44افرادی که کارهای داوطلبانه خیریه انجام میدادند هنگامیکه از فایده منافع
این کارها ،سؤال شد اظهار کردند که فلسفه زندگی ما داللت بر کمک به دیگران دارد؛
بنابراین در این دیدگاه انسان دارای بعد متافیزیکی است که حقیقت انسانیت به آن وابسته
است و امری دائم و فناناپذیر است .تفاوت خودگرایی و حب ذات دراین است که
خودگرایی منحصربهبعد مادی و جسمانی است ،بر بنیان انسانشناسی ماتریالیستی استوار
است و حب ذات بعد ماوراءمادی است و نوعدوستی سطحی از ارزشهای اساسی انسانی
است که به تعالی انسانی میانجامد ،افرادی که به مذهب متعهدتر هستند در عمل اخالقی
پیشروتر از دیگران میباشند .نظریه اخالق محبت در یهود ،2مسیحیت واسالم با منشأ فضائل
اخالقی پذیرفتهشده است (فرانکنا.)9394 ،
تحقیق راشتون (9194؛ آیزنبرگ )2119 ،2112 ،نشان داد که نوعدوستی با مهرورزی
همبستگی ( )r=/43دارد و نوعدوستی با همدلی همبستگی(

(r=1/95

دارد ،مهرورزی با

همدلی همبستگی ( )r=1/49دارد و مؤید این است که ویژگیهای شخصیتی همدلی،
مهرورزی با نوعدوستی با افزایش سن در هردو جنس افزایش مییابد .در تحقیق (باتسون،
9192؛ لوین و همکاران )2119،نشان داده شد که هرچه میزان مسئولیتپذیری و همدلی
افزایش پیدا کندگرایش به نوعدوستی هم افزایش مییابد .گلداسمیت ،عوامل شخصیت و
ژنتیک را در سنین مختلف ازلحاظ خصلتهای گوناگون مطالعه کرد و اذعان کرد که
عوامل ژنتیکی سهم محدودی برتفاوتهای فردیِ اخالقِ نوعدوستانه دارد .راشتون ()9195
بر این نکته تأکید کرد که ضرورت آن رسیده است عوامل اجتماعی در نوعدوستی مورد
مطالعه و مقایسه قرارگیرد .پیروان تربیت منش 3بر این باورهستندکه عمل اخالقی 4تابع
همدلی با دیگران و مسئولیتپذیری اجتماعی است .صالحیتها ،شایستگیها،

1. Lynn & smith
2. Ethic of love
3. Character education
4. Moral action
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خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت قدرت را برای عمل اخالقی یا خالقیت اخالقی
بهصورت پیشرونده گسترش میدهد (هست .)9113 ،صالحیتها و تواناییهای شناختی و
عملی قدرت اراده ،یا "آنچه باید انجام شود" را درفرآیند مراحل مختلف رشد ایجاد
میشود و از سوی دیگر انسانگرایان عمل اخالقی را با نیروی اراده آزاد انسان و اتخاذ
نگرش کلگرایانه نسبت به ماهیت انسان میدانند ،اراده اخالقی ریشه در ارزشها و
نیازهای اساسی دارد ،که قدرت اراده ،باتواناییهای شناختی (باورها) و ویژگیهای
شخصیتی ،بامفهوم عاملیت شکل میگیرد.
مطالعات و تحقیقاتی که در ارتباط با عناصرعمل اخالقی انجامشده به ویژگیهای
همدلی ،مسئولیتپذیری ،ارزشهای اخالقی و عامل انسانی اشارهکرده است .عریضی
( )9391بیان میکند که احساسات اخالقی تابع همدردی و همدلی است؛ نیرویی که
بهواسطه آن ،انسان درلذت و درد دیگران شریک میشود .طالبی ( )9391اذعان میدارد
که پایبندی زنان به ارزشهای اخالقی بیشتر از مردان است .طالبزاده ثانی ()9391بیان
میکند که عاملیت شخص ،بهترین پیشبین رفتار اخالقی است .بنا به گفتهی مبشر و
دیگران ( )9393عمل اخالقی و دینی با عامل انسانی در مؤسسات و سازمانهای اجتماعی
ارتباط معناداری دارد .از دیدگاه عباس زاده و دیگران ( )9393دیدگاه وظیفهگرایی بیشتر
در حل مشکالت اخالقی مؤثر است .نوبخت ( )9393نیز عنوان میکند که بین منبع کنترل
و تحول اخالقی تفاوت معناداری وجود دارد .بیرامی و همکاران ( )9311از پنج عامل
شخصیتی تنها وجدانی بودن را عامل پیشبین نوعدوستی دانشجویان معرفی میکنند.
کالنتری ( )9394بیان میدارد که با افزایش همدلی و مسئولیتپذیری و کاهش تحلیل
هزینه -سود نوعدوستی افزایش پیدا میکند .میزرا محمدی ( )9391دینداری ،فرد را به
فضائل اخالقی و ارزشهای دینی نزدیک کرده است.
نگاهی به تحقیقات موجود در زمینه تحول اخالقی ما را به این نتیجهگیری میرساند که
رفتار اخالقیِ عملکردِ فارغالتحصیالن در نظام آموزش وپرورش فاقد کارایی و اثربخشی
بوده و افزون بر این تحول اخالقی بیشتر مبتنی بر نظریه خودگرایی اخالقی و متمرکز بر
منفعت شخصی ابزارگرایانه است و انگارههای اثباتگرایانه بر آن حاکمیت بیشتری دارد
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(شعبانی .)9311 ،در فرا تحلیل تحقیقات انجامشده در قلمرو رفتار اخالقی براساس نظریه
کلبرگ با درجات آزادی  344و  99و احتمال  1/15میزان اثر ناچیز بود ،به جهت اینکه
سطوح اول و دوم نظریه رشد اخالقی کلبرگ براساس خودگرایی و متمرکز بر منفعت
شخصی است در حالیکه رفتار اخالقی بر جهتگیری دیگرخواهانه است؛ مهمترین نقطه
ضعف نظریهی پیاژه وکلبرگ این است که بر استدالل اخالقی بیشتر از عمل اخالقی تأکید
کردهاند (آرنولد)2111 ،؛ درحالیکه مبانی نظری کنونیِ رویکرد خودگرایانه ،در
روانشناسی تکاملی و روانشناسی اخالق فردی ،اجتماعی و خانوادگی است که با نیازهای
اساسی انسان در مراحل مختلف رشد در تعارض است.
گرت ( )9193براین باور است که یک رابطه عمیق بین عقل و اخالق وجود دارد؛
بایستی اخالق توسط عقل تبیین و توجیه شود .به عقیده وی عقل یک جوهر خود گرا دارد
و عقل است که فرد را به خودنگهداری از زیان و ضرر وا میدارد .اصل خودگرایی
عقالنی 9بر منفعت شخصی و اصل نوعگرایانه 2بر منفعت دیگران است .هابز 3معتقد است
شکاف بین خود گرایی عقالنی و دیگرخواهی را با استفاده از مقررات اجتماعی میتوان پر
کرد .خودگرایی روانشناختی بر این معنا است که فرد برحسب طبیعت خود صرفاًبه دنبال
منافع خود است و چنانچه منافع دیگران را هم در نظر دارد بهتبع بهرهای نیز در تأمین منافع
فردی دارد (هابز9491،؛ به نقل از صفایی .)9392 ،مطهری ( )9342با اختیار کردن انسان،
دو خود را برای انسان در نظر میگیرد؛ خودِ حقیقی وخودِ پنداریِ غیر اصیل ،خود حقیقی
واصیل همان خودِ ملکوتی یا نفخه الهی که در انسان دمیده شده است ،مبارزه با نفس یعنی
مبارزه با آن خودِ پنداری غیر اصیل .پس با قائل شدن خود حقیقی وغیرحقیقی ،اشتراک
همه انسانها در داشتن منفعت فردی با منفعت دیگران پیوند میخورد .فوت )9192( 4بر
این باور است که همگان نیازمند مهر ،همکاری با دیگران ،و یاری به هنگام گرفتاری
هستند (فوت :9192 ،ص 914؛ به نقل از شمالی .)9392 ،پس میتوان نتیجه گرفت در

1. Rational egoist
2. Altruistic
3. Hobbes
4. foot
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استدالل نظری اخالق ،عقل عامل کلیدی رفتار اخالقی است ولی در استدالل عملی،
عاطفهها و احساسات مهم هستند و میلها بهعنوان دادههایی برای عقل عملی است که نقش
ساماندهی در جوالن میلی و یا در بند کردن میل دیگراست .درنوعدوستی مستقیم،9
احساسات اصیل همدردی ،ترحم و نگرانی ،اثبات ارزش نوعدوستی مستقیم است که
مستلزم احساسات نوعدوستانه در موقعیت انگیزشی است که با انگیزش اخالقی کانت و
نوعدوستی عقالنی متفاوت است.
سرمایه روان شناختی جامعۀ خیرین مدرسه ساز در شایستگی و تعهد ،فرآیندی پایدار و
بی نظیری است ،خیرین در فضای فرهنگ ایرانی-اسالمی شکل گرفته و با هنجارها،
ارزشهای اجتماعی ودینی گامهای اساسی برای حل مسائل اجتماعی برداشتهاند و تبلوری
از سرمایه فرهنگی با شایستگیها متنوع و پیش فرضهای روان شناسی اسالمی در عمل
خیر آنها جاری است ،چگونه مبادی عمل خیر در خیرین تحقق یافته است میتوان منشأ
اعمالشان را با عاملیت انسانی یا با فطرت نوعدوستی 2در ماهیت انسانی در نظر گرفت،
فطرت به منزله آینه ای که عناصر بنیادین وجود آدمی را در همۀ قلمروها و ابعاد با ساختار
اساسی آن را نشان میدهد .چنانچه سرشت انسانی با معرفت عجین شود ،چگونه تاروپود
شخصیت انسانی در هم تنیده میشود .عاملیت انسانی یا قصد و ارادهای انسانی میتواند
میلهای درونی را سامان دهد میلی را در بند کشد و میلی را به جوالن درآورد ،اراده در
برآیند ،کشمکش نیروهای قویتر بر ضعیفتر حاصل میشود ،دراین مقاله ،چرایی عمل
خیر با عاملیت انسانی ،فطرت و شخصیت موردتحلیل و تفسیر قرارگرفته است.
مطالعه نوعدوستی خیرین مدرسه ساز از آن جهت اهمیت دارد ،که عمل نوعدوستانه
در ابعاد فردی ،اجتماعی و دینی رخ داده است و تبلوری از کنش اجتماعی در عرصه
مشارکت مدرسه سازی است .حضور خیرین خود شکوفا در سطوح ارزشهای متعالی و
اکتسا ب قهرمانان اخالقی همچون علیپور ،خسروشاهی ،مردانی آذر ،داورپناه( )9394که
تمام مایملک خود را وقف مدرسه سازی کردهاند و خالقیت اخالقی یا ظهور انسان کامل

1. Direct altruism
2. Altrusim
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درجامعه خیرین متجلی شدند ،مهمترین اصل متعالی شدن آنان در ویژگیهای فردی یا
شخصیتی در دامنهای سنی()24-99است و ازسوی دیگر و تنوع سنی نمایشی از نیمرخ
مراحل رشد انسان در جوانی ،میانسالی ،بزرگسالی و سالمندی است تصویری از رشد انسان
در پیوستار مراحل متفاوت است ،بانگریستن به گذشته و باحضور در واقعیت امروز
دورنمای جدیدی از آینده انسان پیش روی پژوهش قرار میگیرد و پیچیدگی انسان
آشکار میشود و براساس روند رشدی انسان (گذشته ،حال وآینده) ویژگیهای
نوعدوستانه انسان بهتر ترسیم میگردد نمونهای انسانهای رشد یافته که الگوی اصلی بشر
هستند که اوج فطرت نوعدوستی در چه دامنهی سنی قراردارد و بر اساس چرخه زندگی
بهترین آحاد خیرین ،دورنمایی از رشد اخالقی در جوانی ،میانسالی و سالمندی فراهم شده
است ،چگونه گرایشهای اخالق و ارزشهای اجتماعی سبب شکلگیری رفتار
نوعدوستانه شده و جنبش فعال خیرین در حل مسائل اجتماعی نمایانگر خیزش ارزشهای
مادی 9یا فرامادی است .درکشور ما نیز علیرغم تالش برای زیرپوشش قراردادن اطفال
واجب التعلیم و اخذ تدابیر و رشد جمعیت باال و ازدیاد روز افزون جمعیت دانش آموزان
درحال تحصیل ،باالرفتن تقاضای اجتماعی برای ورود به مدرسه و نظام آموزش و پرورش
درسال  9399با  91میلیون جمعیت دانش آموز ،که بسیاری در مدارس پنج نوبته مشغول به
تحصیل بودند تنها در بعد تأمین فضای آموزشی  9911میلیارد تومان بودجه نیاز داشت و
امکان تخصیص منابع دولتی به بخش آموزش و پرورش به علت کمبود منابع مالی امکان
نداشت که تنها نیاز تأمین فضاهای آموزشی معادل بودجه عمرانی کشور نیاز بود تا موقعیت
بحرانی تأمین فضای آموزشی کنترل گردد .با ارزیابیهای مختلف کمبود فضای آموزشی
را در سازمانهای مردم نهاد قهرمانانه حل شد ،برهمین اساس مجمع خیرین مدرسه ساز در
استانهای ایران راه اندازی شد .رهآورد این مشارکت گسترده و بی چشم داشت مردمی،
ساخت  ٪31مدارس کشور طی سالهای ( )94-91و  ٪99کل فضاهای آموزشی معادل
 911هزار کالس درس ،پس از پیروزی انقالب اسالمی .مدارسی که توسط خیران ساخته
شده و علیرغم حذف مدارس سه و چهار نوبته طی این سالها هنوز  ٪95مدارس دو نوبته
1. Post material value
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است (جام جم )11/9/9 ،امید است حل مسائل پژوهش به ارتقاء دانش اخالقی و تربیتی
کمک شود و چشم انداز جدیدی در نظریه اخالقی پیش روی پژوهشگران قرار دهد
مسائل اصلی مشتمل بر این است ،که به چه میزان سهم عوامل روان شناختی ،نوعدوستی
خیرین مدرسه ساز را پیش بینی میکند؟ به چه میزان سهم عوامل اجتماعی ،نوعدوستی
خیرین مدرسه ساز را پیشبینی میکند؟
سؤاالت پژوهش

 .9به چه میزان سهم ،عوامل روانشناختی ،نوعدوستی خیرین مدرسهساز را پیشبینی
میکند؟
9ـ  .9آیا ابعاد مختلف شخصیت با نوعدوستی خیرین مدرسهساز را بطه دارد؟
9ـ  .2آیا ،ویژگیهای خود کارآمدی ،جهتگیری زندگی و انگیزش پیشرفت ،با
نوعدوستی خیرین مدرسهساز رابطه دارد؟
 .3به چه میزان سهم ،عوامل اجتماعی ،نوعدوستی خیرین مدرسهساز را پیشبینی میکند؟
 .3-9آیا احساسات اخالقی ،خودمختاری اخالقی ،ارزشهای مادی و متافیزیک با
نوعدوستی خیرین مدرسهساز را بطه دارد؟

روش پژوهش
مطالعه حاضر از نوع همبستگی (عِلیِّ غیرآزمایشی) کشف روابط بین متغیرها در عوامل
روانشناختی و اجتماعی بر خیرین مدرسهسازاست
جامعه آماری :جامعه آماری این پژوهش خیرین مدرسهساز زن و مرد ایرانی در طی
ده سال اخیر در سالهای  9391-9311که در احداث مدارس ،تکمیل فضاهای موجود در
آموزش و پرورش ،بازسازی مدارس تخریبی و قدیمی ،تهیه امکانات و تجهیزات پرورش
در  32استان ()95111/مشارکت داشتند.
روش نمونهگیری :برای دستیابی به هدف پژوهش ،از روش نمونهگیری خوشهای
چند مرحلهای استفادهشده است .شیوه انتخاب استانهای مورد مطالعه بهگونهای بود که
ابتدا استانها از حیث متغیرهای تأثیرگذار و کلیدی مانند جمعیت ،قومیّت ،مذهب ،سطح
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توسعه اقتصادی -اجتماعی و موقعیت جغرافیایی خوشهبندی 9شدند و سپس از هر کدام
خوشهها یک استان انتخاب شدند تا همه تنوعهای موجود در جامعه آماری را پوشش دهد
الف) از حیث شیوه انتخاب استانهای نمونه شاخصهای جمعیت ،قومیت ،مذهب ،سطح
توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و موقعیت جغرافیایی پوشش داده شود.
تعیین حجم نمونه :برآورد حجم نمونه براساس دو مفهوم تعیینشده است  -9بر اساس
پانزده برابرتعدادمتغیرها ،نمونه موردمطالعه  331نفر تعیین شدند( ،کالین 2 .)2192،ـ
براساس جدول کرجسی و مورگان ( )9191برای حجم جامعه ( )95111/تعداد حجم نمونه
 391نفر انتخاب شده اند و برای جلوگیری از افت  411پرسشنامه محل سکونت خیرین
مدرسهساز در استانهای مختلف توزیع شد.
ابزارهای پژوهش :برای اندازهگیری عوامل روانشناختی ،اجتماعی و فرهنگی از
آزمونهای به شرح زیر استفاده شد.
9ـ آزمون شخصیتی نئو ( 2)Neo- ffIبا فرم کوتاه
2ـ خوشبینی (جهتگیری زندگی)
3ـ خودکارآمدی عمومی ( 01ـ )GSE
4ـ باورهای مدرنیته
5ـ ارزشهای عالقه به مادیات و دلبستگی به ارزشهای مادی
4ـ ارزشهای متافیزیکی
9ـ خودمختاری اخالقی با خرده مقیاس (خودمختاری انسانی ،خودمختاری توحیدی)
9ـ انگیزش پیشرفت
1ـ احساسات ،اخالقی (احساسات خودگرایانه ،احساسات دیگرگرایانه ،احساسات
خداخواهانه)
91ـ اخالق نوعدوستی

1. Clustering
2. NEO- Five Factor Inventory

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،شماره سی ونهم ،سال دوازدهم ،بهار 44

04

روایی ابزارهای پژوهش

 .9اعتبار آزمون شخصیتی ( )NEO-FFIفرم کوتاه در دامنهای بین  1/94تا  1/11قرار دارد
(رابینز و همکاران .)2119 ،در کشورهای مختلف روایی و سودمندی آن تأییدشده است.
 .2جهتگیری زندگی (( )LOTشییروکارور )9195 ،روایی همگرا و افتراقی این آزمون
به روش مقایسه  LOT-Rبا مقیاس منبع کنترل تأیید شدهاند (موسوی نسب ،نقوی )9395 ،و
آزمون جهتگیری زندگی 9را خدابخشی ( )9393در ایران هنجاریابی کرد.
 .3ویرایش ایرانی مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی( 2نظامی ،شوآرتز و جروسلم

3

9114؛ به نقل از رجبی .)9395 ،روایی سازه %41 .و روایی همزمان بر روی  399نفر از
دانشگاه چمران اهواز  1/31بود(رجبی.)9395 ،
 .4باورهای مدرنیته 9 :گویه محققساخته ارزشهای نسبی انسانی ،اعتقاد به عقالنیت و
تأثیرات مدنی ،اعتقاد به پیشرفت که روایی همزمان باورهای مدرنیته با هویت مدرن
(حاجیان 1/99 )9399 ،به دست آمد.
 .5باورهای دینی محققساخته روایی همزمان با باورهای دینی ،آذربایجانی (،1/41 )9399
همچنین باورهای دینی هالند  1/13بدست آمد.
 .4ارزشهای عالقه به مادیّات دارای سه بُعد ریسک ،وسواس و مالاندوزی است .روایی
محتوایی ازنظر پانزده متخصص علوم اجتماعی و علوم تربیتی مورد تأیید قرار گرفت.
[ریسک  +وسواس (یونسکو ،مؤسسه علوم رفتاری سینا)  +مالاندوزی = سرسپردگی به
پول]
 .9ارزشهای متافیزیک :بر اساس چهار مؤلفه اعتقاد به مبدأ ،معاد ،جاودانگی انسان ،اعتقاد
به اخالق نیک و روایی محتوا از دیدگاه متخصصان فلسفه تعلیم و تربیت مورد تأیید قرار
گرفت.

1. Life orientation Test Revised
2. generality
3. Nezami, E, Schwaraer, R & Jerusaleminm
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 .9نیازهای اساسی روانشناختی :9نیاز به شایستگی ،وابستگی روابط خاص زمینهساز
رضایت افراد برای توسعه عملکرد بهینه در زندگی است (دسی و ریان .)2111 ،2روایی
محتوایی از دیدگاه متخصصان تعلیم تربیت و روانشناسان مورد تأیید قرار گرفت.
 .1خودمختاری اخالقی بر اساس نظریه کانت ،شافتسبری و آموزههای اسالمی تهیه شد و
روایی همزمان آن با خودمختاری (دسی و ریان  1/99 )2111،بدست آمد.
 .91انگیزش اخالقی با سه خرده مقیاس انگیزش اخالقی درونی ،3بیرونی ،دینی (انجام
تکالیف دینی) فراهم شد .روایی همزمان آن با منبع کنترل درونی و بیرونی  1/49بدست
آمد.
 .99روایی انگیزه پیشرفت هرمنس در مطالعات فراوان تأییدشده است.
 .92احساسات اخالقی بر اساس پایه نظری شادکامی 4عاطفه مثبت ،سطح رضایت و نداشتن
احساس منفی آرگایل و کراسلند ( )9191که بر اساس معکوس پرسشنامه بک 9194
ساختهشده بود و در احساسات اخالقی شامل چهار مقیاس :نداشتن احساس منفی،
احساسات خودگرایانه ،دیگرگرایانه و خداخواهانه بهصورت یک شبکهای علّی که
پیوستگی و تقدم و تأخر در آن مفهوم وجود دارد اندازهگیری شد .نتایج روش همسانی
درونی نشان داد همۀ گویهها با نمره کل همبستگی باالیی دارند.
 .93نوعدوستی براساس رفتارهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده کارلو و همکاران

5

( ،)2113پرسشنامه /راشتون 4و همکاران ( ،)9199پرسشنامه ارزشهای نوعدوستانه
نیکل )9119( 9و پرسشنامه انگیزش و مسئولیت اجتماعی 9استیل و همکاران ()2119
بهصورت  31گویهسازماندهی شد و روایی محتوا از دیدگاه متخصصان روانشناسی تربیتی
و سنجش مورد تأیید قرار گرفت.
1. Basic Psychological Need Scales
2. Deci & Ryan
3. Intrinsic motivation Inventory
4. Oxford happiness Inventory
5. Carlo & etals
6. Rushton & etal
7. Altruistic Values Nickell
8. Social responsibility
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پایایی ابزار تحقیق
9

9ـ آزمون شخصیتی NEOفرم کوتاه :شارون و دیگران ( )2112ضریب پایایی روان رنجور
خویی  ،1/94برونگرایی ،1/99انعطافپذیری  ،1/93سازگاری 1/49و با وجدان بودن
 1/99گزارششده است (عبداهللزاده )9394 ،و گروسی ( )9391پایایی ابعاد شخصیت
C,A,O,E,N

به ترتیب  1/91 ،1/91 ،1/1،91/93محاسبه کرد و آلفای کرانباخ در پنجم

C,A,O,E,N

به ترتیب  1/32 ،1/59 ،1/91 ،1/41و  1/41 ،1/94بوده است (قرهباغی،

 .)9392حقشناس ( )9399پایایی را با روش بازآزمایی بین  1/94ـ  1/53به دست آورد و
در پژوهش موجود ابعاد شخصیت بهطورکلی 1895محاسبه شد.
2ـ خوشبینی شییر و کارور ( )9195با روش آلفای کرونباخ  1/94و ضریب پایایی
بازآزمایی  1/91با چهار هفته فاصله مشخص شد (به نقل از موسوی نسب) .خدابخشی با
روش آلفای کرانباخ پایایی را  1/94بدست آورد و پایایی در پژوهش حاضر 1/92به دست
آمد.
3ـ باورهای خودکارآمدی عمومی با ضرایب آلفای کرانباخ  1/94ـ  1/92برای دانشجویان
بهدستآمده است (رجبی.)9395 ،
4ـ ارزشهای عالقه به مادیات با روش کرانباخ  1/99به دست آمد.
5ـ ارزشهای متافیزیکی با روش بازآزمایی در فاصله دو هفته  1/44به دست آمد
4ـ خودمختاری اخالقی با  91گویه مبتنی به نظریه کانت ،شافتسبری ،زیباکالم و آموزههای
اسالمی فراهم شد و با روش کرانباخ آن با خودمختاری  1/94بدست آمد.
9ـ انگیزش اخالقی با خرده مقیاس درونی و بیرونی و دینی با روش کرانباخ به صورت
جمعی  1/41بدست آمد.
9ـ انگیزه پیشرفت هرمنس در اجرای مقدماتی با روش آلفای کرانباخ  1/93بدست آمد.
1ـ احساسات اخالقی با روش آلفای کرانباخ  1/14به دست آمد.
91ـ نوعدوستی براساس مقیاس رفتارهای اجتماعی مطلوب کارلو ( )2112و راشتون و
همکاران فراهم شد و با روش آلفای کرونباخ در پژوهش موجود  1/99بدست آمد.
1. Sharon
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تهیه ابزارهای پژوهش :عمده ابزارهای استفادهشده ،آزمونهای استاندارد و تعدادی
محدودی ترجمه و براساس فرهنگ ایرانی خیرین مدرسهساز بازنمایی شده که به شرح زیر
است.
9ـ پنج عامل شخصیت

Neo-FFI

با استاندارد ایرانی 2ـ ویژگیهای فردی خودکارآمدی

عمومی ،خوشبینی ،انگیزش پیشرفت هرمنس استانداردشده ایرانی3.ـ ارزشهای مادی
وابستگی به مادیات ،ترجمه و براساس فرهنگ ایرانی ـ اسالمی بازسازی شد5 .ـ تدوین،
ارزشهای متافیزیکی و احساسات اخالقی براساس مؤلفههای زیر انجام شد9 .ـ تعریف
مفهوم 2ـ تعیین اهداف مفهوم 3ـ تعیین معیارها 4ـ غربالسازی اولیه 5ـ غربالسازی ثانویه 4ـ
بررسی روایی محتوا از دیدگاه متخصصان مربوطه 9ـ مقایسه براساس ابزارهای موازی با آن
مفهوم 9ـ تعیین پایایی آن
الف) ارزشهای متافیزیكی :پس از تعریف ارزشهای متافیزیکی و اهداف مفهوم
معیارهای متافیزیک موردتوجه قرار گرفت:
9ـ هستیشناسی مبدأ و معاد 2ـ معرفتشناسی انسان 3ـ ارزششناسی .پس از تدوین
گویههای مناسب ،برای بهینهسازی گویهها کوشش شد و غربالسازی اولیه انجام گردید
پس از اجرای مقدماتی غربالسازی ثانویه هم انجام گرفت و پس از بررسی متخصصان
تربیتی و دینی با ابزار ارزشهای فرامادی اینگلهارت 9مقایسه شد و پایایی آن با اجرای
روی  41نفر محاسبه شد.
ب) احساسات اخالقی :براساس دامنهای از احساسات اخالقی اطالق میگردد که
سبب ظهور رفتار اخالقی میشود .معیارهای زیر براساس اهداف تحقیق مشخص شد.
احساسات اخالقی براساس فقدان عاطفه منفی ،احساسات خودخواهانه (بیشینه کردن منافع
فردی) ،احساسات دیگرخواهانه ،ارتباط درونگروهی و بین گروهی با احساسات
رضایتمندانه مورد توجه قرار گرفت ،احساسات خداخواهانه براساس ارزشهای غایی و
درازمدت پیشبینی شد.

1. Englhart
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روش تجزیهوتحلیل دادهها :روش تجزیه و تحلیل دادهها شامل آمار توصیفی و
استنباطی شامل آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با روش همزمان
بود.

يافتههای پژوهش
آیا ابعاد پنجگانه شخصیت و نوعدوستی رابطه وجود دارد؟جدول  .1ماتريس ضرايب همبستگي بین ابعاد پنجگانه شخصیت با نوعدوستي
ابعاد شخصیت
برون گرایی

موافقت

وظیفه گرایی
روان رنجور
خوئی
پذیرش

نوعدوستی

برون
گرایی



















موافقت



















وظیفه

روان رنجور

گرایی

خوئی







































پذیرش

نوعدوستی







































همانطور که جدول ( )9ماتریس همبستگی بین ابعاد پنجگانه شخصیت و نوعدوستی را
نشان میدهد که بر اساس آن میان برونگرایی ،موافقت ،وظیفه گرایی ،روانرنجورخویی
و پذیرش در سطح ( )p=1/19با نوعدوستی همبستگی معناداری وجود دارد ،همچنین بین
روان رنجورخویی و نوعدوستی همبستگی منفی معناداری وجود دارد.
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ب)تحلیل رگرسیون چندگانه
جدول  .2رگرسیون چندگانه و همزمان ابعاد مختلف شخصیت برونگرایی ،موافقت ،وظیفهگرایی ،روانرنجورخویی،
پذیرش
درجه

مدل

مجموعمجذورات

رگرسیون

5199/414

5

باقیمانده

23292/412

214

کل

29921/914

211

آزادی

میانگینمجذورات

9923/499
99/154

F

94/231

R

1/449

R2

سطح معناداری

1/915

.11

همانطور که نتایج جدول ( )2نشان میدهد  Fمحاسبهشده برابر با ( )94/23در مقایسه با
 Fجدول ( )3/99و درجه آزادی ( dF)5 8214و احتمال  1/19بزرگتر است پس فرضیه صفر
رد میشود و بین ابعاد مختلف شخصیت با نوعدوستی خیرین رابطهای معناداری وجود دارد
و همچنین در این پژوهش ضریب همبستگی چندمتغیره برابر با ( )1/44شباهت متغیرها را
نشان میدهد ضریب تعیین ( )1/915بخشی از واریانس متغیر مالک ،نوعدوستی را تبیین
میکند.
ج) ضریب شیب ابعاد شخصیت
جدول  .3ضریب شیب برونگرایی ،موافقت ،وظیفهگرایی ،روانرنجورخویی ،پذیرش با نوعدوستی
متغیرها

ضریب شیب

ضریب شیب

غیراستاندارد

استاندارد Beta

T
**4/225
*9/244

P<1/15

**

P<1/19

ضریب ثابت
برونگرایی

1/959

1/41

موافقت

1/913

1/392

5/192

وظیفهگرایی

1/999

1/159

-1/919

1/144

1/25

1/419

1/393

1/991

*2/112

رنجورخویی
پذیرش

.11
P<1/19

49/212

روان

سطح معناداری

P<1/15

نتایج حاصل از جدول ( )3نشان میدهد که ضرایب شیب استاندارد و غیراستاندارد
برونگرایی و موافقت و پذیرش ازلحاظ آماری معنادار است با توجه به اینکه ضرایب
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شیب استاندارد هستند میتوان آنها را با یکدیگر جمع یا در هم ضرب کرد و اثر مستقیم یا
غیرمستقیم متغیرهای پیشبین را در متغیر مالک بررسی کرد اثر مستقیم موافقت در
نوعدوستی   =1/392است
جدول  .4ماتريس همبستگي جهتگیری زندگي ،خودکار آمدی عمومي و انگیزش پیشرفت با
نوعدوستي
جهتگیری

خود کارآمدی

انگیزش

زندگی

عمومی

پیشرفت





























































ویژگیهای فردی
نوعدوستی

جهت گیری زندگی

نوعدوستی

خود کارآمدی
عمومی
انگیزش پیشرفت

چنانچه جدول ( )4نشان میدهد از میان ویژگیهای فردی انگیزش پیشرفت
خودکارآمدی عمومی با نوعدوستی همبستگی مثبت و معناداری دارند ( p =%9و  )p =%5و
همچنین انگیزش پیشرفت با جهتگیری زندگی و خودکارآمدی عمومی همبستگی مثبت
و معناداری دارند.

ب) تحلیل رگرسیون چندگانه
جدول  .5رگرسیون چندگانه و همزمان ويژگيهای فردی شامل خودکارآمدی عمومي ،انگیزش
پیشرفت و جهتگیری زندگي بر نوعدوستي خیرين
منبع تغییر
رگرسیون
باقیمانده کل

مجموع مجذورات

درجه
آزادی

4992/399

3

22459/525

214

29921/914

211

میانگین مجذورات
2159/459
94/544

F

**

24/991

R

1/443

2

R

1/294

سطح
معناداری.11.
p>1/19
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همانطور که نتایج جدول ( )5نشان میدهد  Fمحاسبهشده برابر  24/991در مقایسه با F

جدول ( )3/99و درجه آزادی (8214

dF)3

و احتمال  1/19بزرگتر است پس فرضیۀ

صفر رد میشود ،ویژگیهای فردی (خودکارآمدی عمومی ،انگیزش پیشرفت و
جهتگیری زندگی) با نوعدوستی خیرین رابطهای معناداری وجود دارد و همچنین در این
پژوهش ضریب همبستگی چندمتغیره برابر با ( )1/443و نقطه مشترک متغیرها را بیان
میکند و ضریب تعیین ( )1/294نشان میدهد که متغیرهای پیشبین ( )1/294از واریانس
نوعدوستی را تبیین می کند و برای تبیین سهم واریانس هر یک از متغیرهای پیشبین از
ضرایب شیب استاندارد و غیراستاندارد استفاده میشود.
ج) جدول ضریب شیب ویژگیهای فردی خیرین
جدول  .6ضريب شیب جهتگیری زندگي خودکارآمدی ،انگیزش پیشرفت با نوعدوستي خیرين
متغیرها

ضریب شیب غیراستاندارد B

ضریب شیب استاندارد Beta

ضریب ثبات

59/994

ـــــ

**

جهتگیری زندگی

-1/513

-1/934

*

-2/532

خودکارآمدی

1/994

1/421

**9/541

انگیزش پیشرفت

1/344

1/13

9/444

* P  0 / 05

آزمون t
91/929

** P  0 / 01

همانطور که در جدول ( )4مشاهده میشود ضرایب شیب استاندارد و غیراستاندارد
جهتگیری زندگی و خودکارآمدی عمومی ازلحاظ آماری معنادار است و اثر مستقیم
جهتگیری زندگی با نوعدوستی ( )  =-1/934اثر مستقیم خودکارآمدی با نوعدوستی
( )  =1/421و انگیزش پیشرفت با مالک دارای ( )  =1/13است
yˆ  58 / 874  0 / 593 x  0 / 714x

2

1
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الف) ماتریس ضریب همبستگی چندگانه
جدول  .7ماتريس ضرايب همبستگي عوامل چهارگانه پیشبین اجتماعي با نوعدوستي خیرين
مدرسهساز
ابعاد عوامل اجتماعی
ارزشهای متافیزیک

ارزشهای مادی

نوعدوستی

ارزشهای

ارزشهای

متافیزیکی

مادی

نوعدوستی ارزشهای مادی احساسات اخالقی




















































همانطور که در جدول ( )9ماتریس ضرایب همبستگی نشان میدهد که بین عوامل
چهارگانه پیشبین خودمختاری اخالقی ،ارزشهای متافیزیک و ارزشهای مادی و
احساسات اخالقی با نوعدوستی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.
ب) تحلیل رگرسیون چندگانه
جدول  .8رگرسیون چندگانه و همزمان عوامل اجتماعي (ارزشهای مادی ،متافیزيک ،خودمختاری و
احساسات اخالقي بر نوعدوستي خیرين مدرسهساز)
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

9591/549

4

باقیمانده

93444/319

229

کل

29245/994

239

منبع تغییر

9914/912
41/214

F

39/495

R

1/519

2

R

1/359

سطح
معناداری
p=1/19

همانطور که نتایج جدول ( )9نشان میدهد  Fمحاسبهشده برابر  39/495در مقایسه با F

جدول و درجه آزادی (8229

dF)4

و احتمال  1/19بزرگتر است پس فرضیۀ صفر رد

میشود ،عوامل اجتماعی (ارزشهای مادی ،متافیزیک ،خودمختاری اخالقی و احساسات
اخالقی) با نوعدوستی خیرین رابطهای معناداری وجود دارد و همچنین در این پژوهش
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ضریب همبستگی چندمتغیره ()1/519میباشد که نقطه مشترک متغیرها را بیان میکند و
ضریب تعیین ( )1/359که مقدار واریانس متغیر مالک ،نوعدوستی را تبیین میکند با
استفاده از ضرایب شیب استاندارد و غیراستاندارد واریانس متغیرهای پیشبین مشخص
میشود.
ج) ضریب شیب عوامل اجتماعی
جدول  .9ضريب شیب ارزشهای مادی ،ارزشهای متافیزيک ،احساسات اخالقي ،خودمختاری
اخالقي
متغیرهای اجتماعی

ضریب شیب غیراستاندارد B

ضریب ثبات

9/914

ضریب شیب استاندارد
Beta
ــــــــ

آزمون t
9/932

ارزشهای مادی

1/449

1/249

**

ارزشهای متافیزیک

1/491

1/345

**

5/553

احساسات اخالقی

1/292

1/231

**3/941

خودمختاری اخالقی

1/413

1/949

2/944

4/519

همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود ضرایب شیب غیراستاندارد ضریب شیب
استاندارد ارزشهای مادی ،ارزشهای متافیزیک ،احساسات اخالقی خودمختاری اخالقی
از لحاظ آماری معنادار است و اثر مستقیم ارزشهای متافیزیک با نوعدوستی (=1/345
 ) اثر مستقیم و احساسات اخالقی با نوعدوستی ( )  = 1/23و همچنین اثر مستقیم
ارزشهای مادی با نوعدوستی   0 / 345است
yˆ  7 / 894  0 / 468 x  0 / 689 x  0 / 282 x

3

2

1

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش موجود نشان داد که ابعاد مختلف شخصیت بر نوعدوستی خیرین تأثیر
معناداری دارد.
نتایج پژوهش ویلر ( ،)2115هاردی ( ،)2114ریچو و همکاران )2114( ،با نتایج
پژوهش حاضر هماهنگ است .کارلو و همکارانش ( )9119 ،9113نشان دادند که همدلی،
عامل نوعدوستی متقابل است ،گرایش همدلی باال با یاریرسانی ارتباط معناداری دارد؛
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وریس )2119( 9دویس )9193( ،گزارش کردند که بین موافقت و رفتارهای اجتماعی
مطلوب رابطهی مستقیم و معناداری وجود دارد .پلیاوین و شارن ( )2119اعالم داشتند،
افرادی که دارای همدلی بیشتر هستند در طی جنگ بیشتر امدادگری میکنند؛ دارلی و
باتسون ،)9199( 2باتسون و همکاران ( )9191در بزرگساالن رابطهای عِلّی بین همدلی و
رفتار یاری رسانی را اثبات کردهاند و براساس توانایی همدلی ،نوعدوستی تفسیر شده اگر
فردِ شاهد بتواند با فرد نیازمند همدلی کند میتواند نسبت به نیازمندان همدلی کند و
فعالیّت نوعدوستانه را ارائه کنند .سیمونر ( )9119و واینر ( )2114اعالم داشتند که همدلی
عامل پیشبینی نوعدوستی است .واینر ( )2114عنوان میکند که همدلی از احساسات
اصلی اخالق است و نوعدوستی اجتماعی را گسترش میدهد و ماهیت رفتار نوعدوستانه
همدلی است؛ همدلی عامل آنی عمل اخالقی است .کالنتری و همکاران ( )9394معتقدند
افرادی که دارای همدلی بیشتر هستند فعالیت نوعدوستانهی بیشتری انجام میدهند،
ابراهیمی ( )9394بین موافقت و نوعدوستی رابطه مستقیم و معناداری را یافتند( .هاردی،
 )2114در تحقیقات فراتحلیل نشان داد که بین همدلی و رفتارهای اجتماعی مطلوب در
میان کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن رابطهای مثبت و معناداری وجود دارد .براساس
نظریههای باتسون ،هافمن ( )9192و آیزنبرگ ( )9112همدلی یک بستر تعدیلشده بهسوی
رفتارهای اجتماعی مطلوب است .به اعتقاد لین برگر ( )2191همدلی کم باعث مشارکت
درکمکرسانی و همدلی زیاد ،سبب ثبات در کمکرسانی میشود.
آیسنک ( )9195بیان میکند که برونگرایی حساسیت به عواطف مثبت دارد ،در
حالیکه روانرنجورخویی فرد را به عواطف منفی حساس میکند .شوارتز و کیل ()2119
معتقدند هر چه روابط اجتماعی مثبت بیشتر باشد کمکرسانی هم بیشتر میشود؛ بنابراین
احتمال اینکه برونگرایی رفتارهای اخالقی را بازداری کند کم است ولی افرادی که
دارای روانرنجورخویی باالیی هستند احتمال اینکه رفتارهای اخالقی را بازداری کنند
زیاد است .به اعتقاد کریمی ( )9392برونگرایان در زمان حال زندگی میکنند و طرفدار

1. Verse
2. Darley, J. m and Batson
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اصالحات اساسی هستند ،زود تصمیم میگیرند و بهسرعت به اجرای آن میپردازند و به
ارزشهای عینی توجه دارند .ازنظر وی موافقت و برونگرایی ،عامل پیشبین نوعدوستیِ
خیرین مدرسهساز است؛ برونگرایان بیشتر براساس ماهیت گزارههای عینی عمل اخالقی
انجام می دهند و انجام عمل اخالقی بیشتر مستلزم توجه به واکنشهای افراد و عوامل
محیطی بیشتر از ذهنی است و در اخالق اجتماعی حاصل تعامل با دیگران است .مهندس
اجتماعی 9را کسی میدانند که بر سرنوشت خویش سیادت دارد و میتواند در محیط خود
تأثیر بگذارد و آن را تغییر دهد (پویر :9391 ،ص  .)59پس عامل نوعدوستانهی جمعی
باعث تنظیم و تحکیم روابط انسانی و رعایت حقوق جمعی میشود .به اعتقاد کارلو و
همکارانش ( )9119در اشخاص واکنشپذیر و دارای گرایش به همدردی باال با
یاریرسانی بیشتر ارتباط دارد .از دیدگاه رضاییفرد و علیخواه ( )9391هر چه میزان
برون گرایی افراد بیشتر باشد تمایل به همکاری بیشتر است ،یافته تحقیق موجود هم در
راستای مطالعات پیشین بود.
در تحقیق موجود بین وظیفهگرایی و نوعدوستی ارتباط مستقیم وجود نداشت که با
یافتههای تحقیقات پیشین هماهنگ نیست؛ براساس یافتههای تحقیق واینر (،9115 ،2119
 )9191فرد وظیفه گرا در مرکز پیوستار اختیار و جبر قرار دارد و احساس مسؤولیت،
پیشزمینهی مهمی برای رفتارهای اجتماعی مطلوب است ،بورنشتاین ( )9114عنوان
میکند که مسؤولیتپذیری ،حس تعهد اخالقی را تقویت و تشدید مینماید؛ هر چه میزان
مسؤولیتپذیری افزایش پیدا کند تمایل به نوعدوستی بیشتر میشود .شوارتز ( )9191نشان
داد ،افرادی که دارای وظیفهگرایی بیشتر بودند بیشتر داوطلب فعالیتهای نوعدوستانه
میشدند .لین برگر ( )2191وظیفهگرایی باال سبب نوعدوستی جمعی میشود.
تحقیق بیرامی و همکاران ( ،)9311کالنتری و همکاران ( ،)9394ابراهیمی ()9394
عامل وظیفهگرایی را پیشبین نوعدوستی در جوانان و بزرگساالن شناسایی میکند.
احمدی ( )9399نشان داد که مسؤولیت اجتماعی تأثیر معناداری بر نوعدوستی دارد.

1. Social Engineer
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چنانچه یافته تحقیق موجود مؤید مطالعات پیشین نیست .احتماالً به علت اینکه نمونه
مورد مطالعه در دامنه سنی ( 99ـ  )24سال قرار داشتند و اکثر نمونه خیرین مدرسهساز،
باالی  45سال قرار داشتند در این ارتباط احساسات نوعدوستانه غالبتر از وظیفه گرایی در
پژوهش موجود ایفای نقش کرده است.
یافته دوم پژوهش :ویژگیهای فردی (خودکارآمدی ،جهتگیری زندگی و انگیزش
پیشرفت) بر نوعدوستی خیرین تأثیر معناداری دارد.
یافته تحقیق موجود مؤید مطالعات و تحقیقات پیشین به شرح زیر است.

لی.لین و لیو )2191( 9نشان دادند که خودکارآمدی با نوعدوستی بر ترفیع دانش بهصورت
ضمنی و آشکار مؤثر بود ،نوعدوستی بیشتر از خودکارآمدی بر مشارکت افراد در توزیع
دانش مؤثر بود .بنا بر نتایج فرگوسن و همکاران ( )2199افرادی که بارها خون اهدا کرده
بودند در آنها عوامل نوعدوستی خالص دیده میشد .باورهای خودکارآمدی بخش
عمدهای از خودآگاهی افراد را تشکیل میدهد که تحت تأثیر تجارب موفق ،2تجربههای
جانشینی ،3ترغیب کالمی ،اجتماعی ،4حاالت عاطفی و فیزیولوژیک است .باورهای
خودکارآمدی عامل پیشبین شایستگی فعالیت حرفهای و اجتماعی است .باورهای
خودکارآمدی با انتخاب اهداف در ارتباط است و افرادی که باورهای خودکارآمدی باال
دارند تالش و مداومت بیشتری در کارها نشان میدهند .افرادی که دارای باورهای
خودکارآمدی باال هستند در انجام وظایف فردی از خلقوخوی بهتری برخوردار هستند و
در مقابل موانع مقاومت بیشتری نشان میدهند (وابستر  ،)2119افرادی که دارای شایستگی
و کنترل درونی باالیی هستند از رشد اخالقی باالیی برخوردارند (پلیاوین و همکاران
 .)2119در افراد خوشبین ،تمایل و رضایت به کمکرسانی بیشتر از افراد ناامید وجود
دارد(تنکرسلی .)2119،بین ثبتنام کنندگان اهدای عضو و غیر ثبتنامکنندگان در نگرش،
باورها ،همدلی و جهتگیری زندگی رابطهای معنادار وجود دارد (ریچو و همکاران،

1. Lai, Lin and Lia
2. Enactive, Mastery experience
3. Vicarious experience
4. Persuasion Verbal or Social
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 .)2113افراد نوعدوست از مرکز کنترل درونی برخوردارند و میتوانند طوری رفتار کنند
که با کمترین پیامد منفی به بهترین نتایج دست یابند (آذربایجانی و دیگران .)9399 ،افراد
شایسته به تصحیح فکر و عمل دیگران کمک میکنند .بخشندگی عامل نوعدوستی است و
بذر محبت را در دلها میافشاند .انگیزش پیشرفت شامل سرسختی روانشناختی 29
درصد ،خود اثربخشی  29درصد ،ارزشهای درونزاد  99درصد و منبع کنترل درونی 94
درصد است خودکارآمدی با اندازه اثر  1/19باعث پشتکار قوی و تعیین اهداف عالی
میشود (عابدی .)9394 ،در مجموع یافتههای تحقیق موجود مؤید مطالعات پیشین میباشد.
خودکارآمدی و جهتگیری زندگی ارتباط مستقیم و معناداری با نوعدوستی خیرین
مدرسهساز دارد .افرادی که روزهای بیشتری در ماه کار میکنند با کنترل درآمدشان بیشتر
بخشش میکنند .خودکارآمدی با عملکرد اخالق نوعدوستانه ارتباط مثبت دارند .هرچه
توانایی خودکار آمدی خیرین افزایشیافته فعالیت نوعدوستی باالرفته است (پکر)2114 ،
یافته عوامل اجتماعی :ارزشهای مادی ،ارزشهای متافیزیک ،احساسات اخالقی،
خودمختاری اخالقی) بر نوعدوستی خیرین تأثیر معناداری دارد.
یافته موجود موید نتایج پژوهش پلیاوین و شارن ( )2119در ارتباط با ارزشها نشان داد
که رویکرد ارزشی خردساالن ،فردی و بزرگساالن ،اجتماعی است .افرادی که در طی
جنگ یا حوادث زلزله ،سیل و  ...امدادگری میکنند از ارزشهای اخالق عالیتر
برخوردار هستند؛ شایستگی عامل پیشبین ارزشهای فردگرایانه است و منش اخالقی که
ماهیتاً برای دیگران سودمند است سبب ارزشهای جمعگرایانه میشود (وجسی زکی،
 .)9119به اعتقاد آیزنبرگ و همکاران ( )9119نوعدوستی در مدلهای اقتصادی یا
ارزشهای مادی ،انگیزههای لذتبخش نامیده میشود .عوامل مؤثر در مشارکت خیرین
مدرسهساز ،شامل باال رفتن اعتقادات مردم در نظام جمهوری اسالمی ایران ،خیر بودن
دولت مردان و رعایت حرمت خیرین در جامعه بوده است(اکرامی .)9393 ،از نظر علم
مهرجردی ( )9399افزایش نگرش مذهبی میزان نوعدوستی را افزایش میدهد .هر چه
ارزشهای فرامادی در جوانان بیشتر باشد مشارکت داوطلبانه هم بیشتر میشود (قانعی و
همکاران .)9394 ،داوطلبان فعال هالل احمر مشارکت را ارضای درونی خویش میدانند و
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داوطلبان غیرفعال رویکرد ابزاری به مشارکت دارند (رمضانژاد و همکاران.)9399 ،
براساس الگوی فرانظری کلمن ارزشهای فرامادی افراد بر مشارکت داوطلبانه فعالیتهای
نوعدوستانه مؤثر بوده است .فعالیتهای نوعدوستانه مدرسهسازی به دنبال بسیج نیروهای
مردمی و داوطلب برای بهبود مدارس کوشش شده است.
نتایج پژوهش هاردی ( )2114در ارتباط با احساسات اخالقی نشان داد که هویت
اجتماعی ،استدالل اخالقی و احساسات اخالقی با رفتارهای اجتماعی مطلوب همبستگی
مثبت دارد .در هفت تحقیق ردی ( )9191در فاصلۀ سالهای ( 9195ـ  )9159فراوانترین
دلیل برای اهدای خون دلیل انسان دوستانه توصیفشده است .پیشفرض احساسات
اخالقی در شبکهای از احساسات منفی ،خودخواهانه ،دیگرخواهانه و خداخواهانه است.
تنها احساساتی منجر به عمل اخالقی میگردد که معطوف به احساسات دیگرخواهانه و
خداخواهانه باشد .بیشتر قهرمانان اخالقی در احساسات خداخواهانه قرار دارند که به رغم
همۀ فشارها و سختیها وظیفه اخالقی خود را انجام میدهند قهرمانان اخالقی با باورها و
ریاضت درونی ،ترس را از خود بیرون میکنند (ملکیان .)9391 ،فشار و محبت نمیتواند
فرد را از وظیفهاش دور کند ،درهرصورت فقط به وظیفهاش عمل میکند پس احساسات
خداخواهانه در هر شرایطی عمل اخالقی را انجام میدهد ولیکن احساسات دیگرخواهانه
تحت تأثیر شرایط دچار افتوخیز میشود .از نظر شکوری ( )9394احساسات و عواطف بر
رفتار حمایتی مؤثر هستند .عواطف مثبت و منفی در کانون قلب یا احساسات قرار دارند و
حب ذات باعث تواضع و انفاق نسبت به دیگران و اظهار محبت به خدا با روش ذکر و دعا
میشود (آسایش.)9399 ،
نتایج پژوهش کالرکن )2199( 9در ارتباط با خودمختاری اخالقی نشان داد که
خودمختاری و نوعدوستی از مهارتهای تحول انسان و بهزیستی در اجتماع است.
خودشکوفایی جنبه ای از خودمختاری است که در روند زندگی با خودکنترلی به توانایی
کامل میرسد(راد .)2191،در نظریۀ خودمختاری بر عوامل سازندۀ رفتار انسان تأکید
میشود ،خودمختاری از ضروریات رشد فردی میباشد ،خودمختاری اخالقی ،اساس نظام
1. Clarken
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اخالقی کانت است که انسان براساس اختیار عمل کند (ریان وسی .)2111 ،فعل اخالقی به
اعتبار انتخاب و گزینش آزادانه فرد اخالقی محسوب میشود (پوپر .)9391،از نظر الیتمن
( )9192چنانچه تعهد درونی افزایش یابد ،احساس وظیفه و حمایت از فعالیت عامالمنفعه
افزایش می یابد .پس هر چه تعارض بین محیط بیرونی و درونی فرد بیشتر شود رفتار در
سطوح اولیه درونی سازی میشود و خود نظمیافتگی آن کمتر است ،هر چه تعارض کمتر
باشد ،درونیسازی راحتتر صورت میگیرد و رضایت از زندگی بیشتر حاصل میشود
خودمختاری الزم و ملزوم سالمتی است .قدرت انتخاب ،استقالل و شایستگی را افزایش
میدهد .در پژوهش البرزی ( )9395مشخص شد بین خودمختاری اخالقی و (خودآگاهی
و ادراک قدرت انتخاب) باکیفیت زندگی (معنویت ،خوب بودن ،توجه به آینده و
شجاعت) همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .از نظر فراهانی ( )9399افراد مذهبی با
خودمختاری باال خود را حاکم بر سرنوشت خود میدانند .هر چه تأثیرپذیری فرد از محیط
کمتر شود به بیان دقیق تر هر چه معرفت فرد باالتر رود تأثیرپذیری فرد از محیط کمتر
میشود و خودمختاری فرد بیشتر شود و فرد احساس رضایت بیشتری دارد .امروزش از
دیروز بهتر و فردایش از امروز بهتر است .مهمترین مسأله در خودمختاری درونیسازی
است؛ افراد ،دالیل بیرونی هدایتکننده اعمال را به دالیل درونی تبدیل کنند به عبارتی
اخالق فضیلتگرا بیشتر در کنترل فرد است .توانمندسازی فرد تحت عنصر شایستگی،
خودمختاری نوعدوستی اجتماعی است .خودمختاری اخالقی ارتباط مستقیم با مسؤولیت
اخالقی دارد.
نوعدوستی خیرین ،عبور خودخواهی به دیگرخواهی و خداخواهی است ،که براساس
نیمرخ رشد ،در سطوح اخالقی متفاوت تبیین میشود .خیرین مدرسهساز ،برای نزدیک
شدن به مقام قرب الهی در اخالق ایثارگرانه (اخالق توحیدی) ،تعالی شدن را به نمایش
گذاشتهاند که مصداق آن ویژگیهای مسئولیت اجتماعی ،بخشش با فداکاری ،ایثار مالی با
تمسک به جاودانگی ومتعالی شدن در امر مدرسهسازی است .خلقوخوی مشترک بیشتر
خیرین ،ویژگی برونگرایی آنان است ،که نیازهای اجتماعی وانسانها را در محیط به
صورت آنی در مییابند و سریع تر از دیگران به نیازهای فردی و اجتماعی کنش اجتماعی
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نشان میدهند ،زود تصمیم گرفته و به سرعت به حل مساله اجتماعی پرداختهاند.
ویژگیهای شخصیتی بیشتر عامل فراخوانی به امر خیر را ایفا کرده است .خیرین ارزشها
را با اخالق توحیدی در جلوهای از انسان متعالی و تبلوری از فرهنگ ایرانی  -اسالمی
متجلی کردند و استدالل اخالق توحیدی با ادراک ،تصور ،تصدیق و اصول ماورایی در
موقعیت اجتماعی خیرین ظهور کرده است .پیوند نظر و عمل در ایجاد رفتارهای اجتماعی
مطلوب خیرین فرصت علمی مغتنمی حاصل شده است ،که جهت تحقیقات بنیادی برای
شکلگیری تولید و بازسازی نظریه اخالقی ،براساس بومی کردن علوم انسانی کوشش
جمعی و ملی باید اتخاذ گردد.
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