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تحلی تجربی رابطه عوام اجتماعی با گرايش به رفتارهاي نوعدوستانه
ممورد مطالعه :شهروندان همدان)
مسعود گلچين  ،1محمدرضا حسينی  ،2حسين امامعلیزاده  ،3علی مراد عناصري
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چکيده
نوع دوستي را ميتوان مسأله ا شهر قلم داد نمود؛ زيررا گمنرامي و غريبرهگري در شرهرها
ريشتر پديدار مي شود از اي رو ،پژوهش حاضر ،درصدد رررسري عوامرل اجتمراعي مرؤثر ررر
گرايش ره رفتارهرا نروع دوسرتانه درهنگرام ررروز موقعيرتهرا غالبراً اضرطرار و نيازمنرد
يار رساني در ري شهرنشينان است اينکه چه عواملي نقش تسرهيلكننرده يرا مرانعشرونده در
مداخله و ارائه رفتار يار گرانه دارند در اي راستا ،پس از انجام مصراحبههرا مقردماتي ررا
تعداد از شهروندان و دسته رند و استخراج عوامل اثرگرار ،ره نظريهها و مطالبي كه ره نسبت
مفاهيا استخراج شده يعني ديندار  ،اعتماد اجتماعي ،احساس آنومي ،شهرگرايي ،فردگرايري،
خوشايند يا ناخوشايند تجررهها گرشته ،مسؤوليتپرير اجتماعي و همدلي را نوع دوستي
و رفتارها دگرخواهانه ميپرداختند ،مراجعه و فرضيهها تحقيق پيريز شد
روش تحقيق ،پيمايش و تکني

مورد استفاده ،مصاحبه ره كم

پرسشنامه محقرق سراخ ته ررا

سؤال ها رسته رر اساس پيگير نظر مفاهيا ره دست آمده از مصاحبه است جامعه آمار
تحقيق را شهروندان  08سال و راالتر شهر همدان تشکيل مي دهند كه را استفاده از فرمول كوكران،
حجا نمونه  384نفر تعيي گرديد
 0دانشيار جامعهشناسي دانشگاه خوارزمي
 2استاديار جامعهشناسي دانشگاه آيت اهلل رروجرد (ره)

golchin@khu.ac.ir
mrho@abru.ac.ir

جامعهشناسي دانشگاه كاشان (نويسنده مسئول)

emamalizadeh@gmail.co m

 4كارشناسارشد جامعهشناسي دانشگاه خوارزمي و دانشگاه تهران

alimorad.anaseri@yahoo.com

 3دانشجو دكتر

تاريخ وصول94 /00 /20 :

تاريخ پذيرش95 /0 /25 :
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نتايج تحقيق نشان داد كه را افزايش ميزان احساس آنومي شهروندان و افزايش در شهرگرايي و
فردگرايي ،ميزان گرايش ره رفتارها نوع دوسرتانه كراهش مريياررد در مقاررل ،هرچره ميرزان
ديرر دار  ،اعتمرراد اجتمرراعي ،خوشررايند تجررررههررا گرشررته افررراد از يررار رسرراني،
مسؤوليت پرير اجتمراعي و همردلي شرهروندان ريشرتر راشرد ،گررايش رره انجرام رفتارهرا
نوع دوستانه نيز راالتر خواهد رود اي يافتهها مؤيد نظرات ذكر شده در مصاحبهها مقدماتي و
ادريات نظر موجود در اي حوزه است
واژگان كليدي :نوع دوستي ،دگرخواهي ،روارط اجتماعي ،ريتفاوتي ،شهر

مقدمه و بيان مسأله
وجود روارط و تعامالت ري انسانها ،يکي از شرروط الزم در شرکل گيرر ير

جامعره و

انسجام و همبستگي آن است شکل ايدهآل و تام اي ارتباط آن است كره تروأم ررا عاطفره،
پويايي ،نوع دوستي و همدرد و رعالوه مانردگار راشرد رارهرا پريش آمرده اسرت كره از
جمع انسان ها  ،كساني گرفتار موقعيتهايي ميشوند كره شرديداً نيازمنرد كمر

همنوعران

خود هستند و تنها را حمايت و يار انسران هرا ديگرر قادرنرد رره روال عراد و طبيعري
خويش رازگردند رررسي هرا ميرداني و همچنري تجررره زيسرته نگارنردگان ،نشران
مي دهند كه در سطح كالن ،در مواقع اضطرار مانند وقوع زلزلره و غيرره ررخري از مرردم
مايلند ره قررا نيان ره صورت ماد (پرداخت پرول يرا سراير كاالهرا) و معنرو (حضرور در
محل و يار رساني) كم

كنند اما «ره نظر ميرسد تمايل ره نوعدوستي در سرطح ميانره و

خرد مانند روارط روزمره اجتماعي ،رخصروح در جامعره شرهر در حرال كراهش اسرت»
(رفيعپور )96 :0378 ،ساروخاني نيز ذيل مفهوم ري عراطفگي اجتمراعي  0معتقرد اسرت اير
امر را مي توان يکي از مسائل اجتماعي قلمداد كرد (ساروخاني)0376،
در مصاديق مشاهده يا گزارش شده از موقعيت ها اضرطرار و نيازمنرد كمر  ،شراهدان
ري تفاوت روده اند و چه رسا تنها ره فيلا رردار از رويداد رررا نمرايش رره ديگرران اقردام
نموده اند نکته ا كه ذكر آن در اينجا الزم است اينکره ،هرگراه رردانيا اقروام و آشرنايانمان
1Social Apathy
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(مثالً پدر ،عمو يا خواهرمان) دچار وضعيت رغرنجي شدهاند ،كمتر پيش ميآيد رريتفراوت
راشيا ،رلکه رالفاصله الاقل در حد توان اقدام رره هميرار و كمر رسراني مرينمراييا امرا
سؤال اي است كه در ررارر افرراد غريبرها كره گرفترار شرده انرد ،چره واكنشري خرواهيا
داشتا آيا كم

ره ديگراني كه غريبه هستند نيز ره همان اندازه حتمي استا اير مسرأله

رويژه در اجتماعات شهر نمود پيدا مي كند چرا كره شرهرها محرل تجمرع افرراد گمنرام و
غريبه ا است كه جز ره ضرورت و ررا رفع نياز را يکديگر تعامرل ررقررار نمريكننرد از
اي زاويه ،مي توان گفرت عردم نروعدوسرتي عمردتاً مسرأله ا شرهر (در معنرا مقاررل
اجتماعات كوچ

همچون روستا) محسوب ميشود؛ يعني در جايي نمود پيدا ميكنرد كره

افراد همديگر را نمي شناسند ،پيوند را هرا ندارنرد و تعهرد نسربت رره ديگرران نروعي
احساس نمي كنند در ير

روسرتا كره شرهروندان همرديگر را مريشناسرند ،در هنگامره

گرفتار ها در حد توان ره كمر

هرا مريشرتارند امرا در شرهرها اينگونره نيسرت و رايرد

رسترهايي وجود داشته راشد و عواملي دست رره دسرت هرا دهنرد ترا هميرار رره وقروع
پيوندد اي تمايز جغ رافيايي رره نروعي تفکير

پارسرونز از متغيرهرا الگرويي را يرادآور

ميشود
در اكثر جوامع ،كم

ره همنوعان يکي از اصول انسانيّت شمرده ميشود در جامعره مرا

ره دليل تفوّق ارزش ها مرهبي خاح ،كم

ره همنوعان همواره مرورد توجره و توصريه

و ري تفاوتي مورد نکوهش روده اسرت در قررآن و احاد يرث منقرول از پيرامبر و امامران رره
كم ر

ررره ديگررران ،دسررت گيررر از مسررتمندان و نيازمنرردان و رفتارهررايي از اي ر قبيررل
(ع)

توصيه ها فراواني شده است مثالً در حديثي از امام صادق نقل شده كه « ،گرام ررداشرت
مسلمان در راه ررآوردن حاجت مسلمان ،رهتر از هفتاد طواف ره دور خانه خداست»
گرايش ره رفتارها نوعدوستانه مفهومي است كه ره كم

آن مري تروان رره ميرزان نظرا و

همبستگي جامعه پي ررد؛ زيرا « اساس هر جامعه را تعلرق تشرکيل مريدهرد كره ريشره در
وارسررتگي و ارتبرراط عرراطفي ررره جمررع يررا احسرراس عضررويت دارد» (موجسرريس و
فريجترز )2000،رنارراي را تقويرت آن مري تروان ررر نظرا و همبسرتگي جامعره افرزود در
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منظر آسيبشناختي« ،ري تفاوتي نوعي ريمار اجتماعي شرناخته مريشرود؛ در مقاررل آن،
هرگونه اعتنا اجتماعي و نوعدوسرتي در حيرات فررد و اجتمراعي ،نشرانه پويرايي و
سالمت اجتماعي است» (محسني تبريز و صداقتي فررد )2 :0390،ارائره راهحرلهرايي
ررا افزايش ميزان نوع دوستي و تقويت همبستگي و پويايي جامعه ،لرزوم مطالعره در اير
زمينه را نشان ميدهد زيرا «كنشها دگردوستانه مهرا ترري عامرل در پيونرد اجتمراعي و
مقوم حيات اجتماعي هستند» (عبداللهي و اميني)2 :0387،
همدان از جملره شرهرها پرجمعيرت ايرران اسرت كره رسريار از شراخصهرا شرهر
همچررون تررراكا ررراال جمعيترري و تحرررک زيرراد جغرافيررايي ،شرريوه زنرردگي صررنعتي و
غيركشاوز و نظاير آن در آن ره وضوح قاررل مشراهده اسرت رنرارراي ررر آن شرديا ترا
ميزان گرايش ره رفتارها نوع دوستانه و عوامل مرتبط را آن را در نمونرها از شرهروندان
همداني ره روش پيمايشي رررسي نماييا ررا اير منظرور ،عرالوه ررر اسرتمداد از مبراني
نظر و مطالعات پيشي  ،ره صورت غيرساختارمند ره تعرداد از شرهروندان مراجعره و از
آنان درراره چرايي ري تفاوتي شهروندان و عدم گرايش ره نروعدوسرتي در موقعيرتهرا
اضطرار سؤال شد تا ذهنيت مشراركتكننردگان دررراره نروعدوسرتي و شراخصهرا
تعيي كننده آن ره دست آيد پاسخها آن ها در قالب هشت مفهوم دسرتهرنرد گرديرد در
مقاله حاضر ،سعي خواهد شد تا ميزان تبيي كنندگي اي متغيرها در پهنره گسرتردهترر
و در ري تعداد ريشتر از شهروندان ره روش كمّري مرورد كنکراش و آزمرون قررار گيررد
هشت متغير مركور در قالب فرضيه ها تحقيق طرح خواهند شد
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پيشينهي تحقيق
محقق و سال انجام
شکور ( ) 0384و
همچني
شکور () 0386

چکيدهي يافتهها
آگاهي از مشکالت مردم ،اعتقاد ره مؤثر رودن كم ها و عدم وجود جايگزي ديگر
رجز كم

خود پاسخگويان ،راور ره ناتواني سازمانها حمايتي ررا رفع نيازمند ،

توان عيني پاسخگويان ،و همچني موقعيتها و وضعيت ها محرک احساسات و
عواطف ،ريشتري تأثير را در رروز رفتارها حمايتي داشتهاند
همدستان پژوهشگر ،ي

صحنه اضطرار

ساختگي پديد آوردند و رر حسب

عکسالعملهايي كه افراد نشان دادند ره دو گروه نوعدوست و ريتفاوت تقسيا
كالنتر و همکاران

شدند يافتهها نشان ميدهد در مواجهه را حالتها

() 0386

شهروندان نوعدوست و  25درصد ريتفاوتند گروه نوعدوست در مقايسه را گروه
ريتفاو ت ،دارا

همدلي ريشتر ،مسؤوليتپرير

اضطرار  75 ،درصد از

ريشتر و تحليل هزينه  -پاداش

ماد كمتر رود
را هدف سنجش اثر انواع سرمايه و نوع دي دار

و راورها

دگردوستانه رر

عبداللهي و اميني

كنشها دگر دوستانه نشان دادند كه از ميان متغيرها اثرگرار رر كنش دگردوستانه،

() 0387

ره ترتيب سرمايه اجتماعي ،راورها دگردوستانه ،و دي دار مناسکي (اجتماعي)
در تعيي كنشها دگر دوستانه از سها ريشتر ررخوردارند

احمد (الف) 0388
احمد (ب) 0388

همدلي تأثير معنادار رر نوعدوستي ندارد اما مسؤوليت اجتماعي و تحليل هزينه –
پاداش تأثير معنادار رر نوعدوستي دارند تفاوتها جنسيتي و نقشها جنسيتي
ارتباط معنادار را رفتارها نوعدوستانه ندارند
آنها نوعدوستي را ره عنوان يکي از مصاديق عدم ريتفاوتي در روارط اجتماعي در
كلي پژوهش اي است كه ميزان ريتفاوتي شهروندان تهراني

محسني تبريز و

نظر گرفتهاند نتيجه

صداقتي فرد () 0390

راالتر از حد متوسط است و رارطه

معنادار ري التزام مدني ،فردگرايي ،آنومي،

رضايت اجتماعي و محروميت نسبي را ريتفاوتي مشاهده شده است
ره اعتقاد روانشناسان ،انگيزه اصلي افراد در تعامالت اجتماعي نوعي خودخواهي
است مردم ره ديگران سود مي رسانند زيرا در نهايت خودشان سود

راتسون و شاو

و نفع فرد

() 0990

ميكنند اما نويسنده پس از مرور مباحث منطقي و روانشناختي پيرامون خودخواهي
و نوعدوستي ،در نهايت ره وجود رارطه ري همدلي و نوعدوستي رسيدهاند

دارنوند() 0996

ره رررسي ديدگاه دوركيا در زمينه

انواع خودكشي (دگرخواهانه ،خودمدارانه،
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چکيدهي يافتهها

محقق و سال انجام

آنومي  ،تقديرگرايانه ) پرداخته و آنها را ره يکي از حالتها اجتماعي؛ نوعدوستي،
خودمحور  ،آنومي ،و تقديرگرايي ررط داده است
هو و ليو () 2003
و فريجترز

موجسي
() 2000

پيلياوي و چانگ
() 2004

را طرح ي

آزمايش و را مشاهده رفتار مردم ردي نتيجه رسيدهاند كه نوعدوستي و

خودمحور رر اساس ويژگي ها و شرايط فرد متفاوت است
رراساس نتايج آزمايش آن ها ،مردان ريشتر ره زنان كم

ميكنند اما زنان ريشتر در

قبال هاجنس خود نوعدوست هستند كساني كه همراه داشتند در مقايسه را كساني
كه ره تنهايي عبور ميكردند25 ،درصد نوعدوستتر رودند
نظريهها مرروط ره نوعدوستي دچار ي

تغيير پارادايا شدهاند ره نحو كه امروزه

نظريهپردازان نوعدوستي را ريشتر ره طبيعت رشر نسبت ميدهند در حالي كه در
گرشته آن را ي

رفتار عامدانه و اكتساري ميدانستند

جمعبندي و ارزيابی پژوهشهاي انجام شده
را مرور پژوهش ها انجام شده ره نظر مريرسرد در حروزه شريوه سرنجش و متغيرهرا
مستقل انتخاب شده ضعف وجود دارد مثالً نروعدوسرتي را رره شريوه سرادها همچرون
امانت دادن گوشي تلف همراه ره منظور تماسي كوتاه ررا دستهرند افراد ره نوعدوسرت
و ري تفاوت سنجيده اند كه ره نظر نميرسد اعتبرار ررااليي داشرته راشرد رعرالوه متغيرهرا
پژوهش حاضر تركيبي از كارهرا قبلري و مسرتخرج از مصراحبه هرا غيرسراختارمند ررا
تعداد از شهروندان است كه ريرانگر رععرد ترازگي تحقيرق اسرت دررراره پرژوهشهرا
خارجي نيز را يد گفت اي پژوهشها عمدتاً را رويکررد روانشرناختي و رره روش طراحري
ي

آزمايش ساده انجام گرفترهانرد اير پرژوهش هرا اگرچره ررا قررار دادن افرراد در ير

موقعيت واقعي سركار دارند ،اما فقط رعد رواني و فرد قضيه را مدنظر قرار مريدهنرد كره
راعث تقليل گرايي خواهد شد زيرا ره نظر ميرسد نوعدوستي مفهومي چند رعرد اسرت و
دارا داللت ها

اجتماعي و جامعهشناختي نيز راشد
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مبانی نظري پژوهش
در جا جا فرهنگ و ادريات ايران مي توان نشان از واژه نوعدوستي و توصيه رره آن را
مشاهده نمود شاه ريت چني ادعايي «رنيآدم اعضا يکديگرند » از سعد اسرت امرا در
ري جامعه شناسان ،واژه نوعدوستي  0نخستي ررار توسرط آگوسرت كنرت ()0798- 0857
فيلسوف و جامعهشناس فرانسو ره كار رفت و مقصود او دلبستگي ره توجره رره ديگرران
ره عنوان ي

اصل راهنما عمل است پيش از آگوست كنت ،فيلسوفان رره جرا واژه

نوع دوستي از تعارير ديگر همچون نيکوكار  ،2خيريره  ،3يرا داشرت احسراس و مهررراني
استفاده ميكردند
رراساس تعريف ،نوعدوستي رفتار داوطلبانه و ردون انتظار پاداش است كه هردفش سرود
رساندن ره ديگران است (ستوده )225 :0389،و در آن فرد ،در جهرت نفرع و خيرر ديگرر
عمل مري نمايرد (ورنرر ريرهروف )0383،رارترل  4چنرد ويژگري رررا عمرل خيرخواهانره
ررشمرده است :ره ديگر سود ررساند ،داوطلبانه راشد ،را قصرد و آگاهانره راشرد و چهرارم
اينکه ردون انتظار پاداش راشد (پيلياوي و چارنرگ )29- 30 :0990،منظرور از نروعدوسرتي
در پژوهش حاضر ،گرايش ره انجام رفتارهايي است كه فررد در ير
كه نياز ره مداخله و كم

موقعيرت اضرطرار

است ،ره نفرع ديگرران انجرام مريدهرد هردف اصرلي پرژوهش

حاضر ،سنجش ميزان گرايش ره رفتارها نوعدوستانه در موقعيرت هرا غالبراً اضرطرار
است نه صرفاً هر موقعيت معمولي همچون صدقه دادن كه عموم مردم در هرر شررايطي آن
را انجام ميدهند
ررخي نوعدوستي را ي

امرر اخالقري مريشرمارند و حتري در كشراكش دسرتهرنرد هرا

مفهومي ،آن را ذيل عنوان اخالق جمعي يا اخالق پيشرفته قرار مريدهنرد (صرادقي:0370،
 ) 45اخالق پيشرفته (در ررارر اخالق فرد كه رر منافع شخصي استوار است) ،از شرخص
مي خواهد تا خود را ره سطح ي

عضو آگراه جامعره ارتقرا دهرد و منرافع كلري جامعره را
1 Altruism
2. Beneficence
3. Charity
4 Bartal
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درک كند نيگل عنصر مشترک اخالق را نوعدوسرتي مريدانرد و مري گويرد« :نروعدوسرتي
تمايل ره انجام كار [در راستا ] منافع ديگران است ،ردون نيراز رره انگيرزههرا پنهراني»
(نيگل 79 :0970،ره نقل از ماليوسرفي )006 :0387،رره ريران ديگرر « ،اخرالق پيشررفته ررر
اصل نوع دوستي تکيه مي كند كه فرد را از خودگرايي رره سرمت دگردوسرتي و توجره رره
نيازهررا ديگررران سرروق مرريدهررد» (صررادقي )45 :0370،چرررا كرره رراسرراس تعريررف،
«نوع دوستي  ،اساساً رفتار است كه هدف آن نفعرسراني رره ديگرران اسرت» (سراروخاني،
)280 :0376
در تحليرل رفتارهررا نرروع دوسرتانه ،ررخرري از انديشررمندان اولويرت را ررره فطررر رررودن
رفتارها نوع دوستانه ميدهند در مقارل ،عدها رر خصلت اكتساري نوعدوسرتي از طريرق
مشاهده اعمال نوع دوستانه ديگران اشاره ميكنند (مونرو )8 :0990،در كنار اي نظريرههرا،
نظريه ها زيستشناختي و زيست  -اجتماعي قرار دارند ررطبق اي نظريرههرا ،انسرانهرا
در ررخورد را كساني كه دارا ژنها مشترک و يا دارا خصوصيات زيستي ر اجتمراعي
مشترک راشند ،نوع دوست هستند؛ همان طور كره در رراررر اعضرا خرانواده خرود چنري
هستند نقد كه رر چني نظريههايي ميت وان وارد كرد اي است كره همره انسرانهرا در
ررارر افراد كه ها ژن هستند ،لزوماً نوعدوسرت نيسرتند دوم اينکره گراهي انسرانهرا رره
كساني كره هراژن يکرديگر نيسرتند ،نيرز كمر

كرردهانرد در نرزد پژوهشرگران حروزه

روان شناسي اجتماعي ،دو نظريه در پرداخت ره مفهروم نروعدوسرتي ريران شرده اسرت :اول
نظريه لروث مسرؤوليت از جران داررري و ريرب التانره اسرت رراسراس اير نظريره ،در
موقعيت ها اضطرار اگر ريش از ير

نفرر حضرور داشرته راشرد ،هرر كرس مسرؤوليت

دخالت در موقعيت را ره ديگر محول كرده و خود را از يار رساندن مبرّا ميدانرد يعنري
هر شخص حاضر در موقع يت اضطرار نزد خود چني تصرور مري كنرد كره اگرر الزم رره
دخالت و يار رساندن رود ،ديگران اي كار را مي كردند حاال كه دخرالتي نمريكننرد حتمرا
نياز نيست! « كه ره صورت چرا م ا و چرا ديگرران نرها جلروه مريكنرد» (كريمري:0386 ،
 )063را اي استدالل « ،اي پژوهشگران فرضريها مطررح كردنرد مبنري ررر اينکره صررف
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تعداد افراد كه ناظر رر ي

موقعيت اضطرار هستند ،عمل يار و مرددكار را سرخت

و دشرروار كرررده اسررت» (ارونسررون73 :0387،؛ سررتوده )53 :0389،دوم ،نظريرره غفلررت
جمعي كه نوع دوستي يا عدم دخالت ناظران و افراد حاضر در ير

موقعيرت اضرطرار را

ره دليل نوع ررداشت و تعريف آنها از موقعيت ميداند ردي معنا كه ممک اسرت نراظر يرا
ناظران هنگام ررخورد را چني موقعيت هايي آن را اضطرار تشخيص ندهنرد رره عبرارت
ديگر « ،غفلت جمعي ،ناظر رر اي نکته است كره تماشراچي يرا تماشراچيان ير
اضطرار  ،آن را تا چه حد ره عنوان ي

صرحنه

موقعيت اضرطرار درک كننرد» (كريمري:0386 ،

)063
چندان كه گفته شد ،رويکرد مقاله حاضر چني اسرت كره متغيرهرا مسرتقل تحقيرق در
كنار مرور مطالعات تجررري در حروزه نروعدوسرتي و رفتارهرا دگرخواهانره ،رراسراس
مصاحبه را تعداد از شهروندان تعيي شدند رنرارراي رره دليرل ماهيرت متمرايز پرژوهش،
چارچوب نظر تركيبي از نظريه هرا و مطالرب ريران شرده در حروزه دير دار  ،اعتمراد
اجتماعي ،آنومي ،شهر گرايي ،فردگرايي ،رويکررد رفترار (كيفيرت تجرررههرا گرشرته)،
مسؤوليت پرير اجتماعي و همدلي انتخاب شد گفتني است مصاحبه ها انجرام شرده نره
ره منظور است ناد و تحليل ،رلکه را هدف تکيره ررر ديردگاه خرود شرهروندان ،در اسرتخراج
داليل نوعدوستي يا ري تفراوتي انجرام شردند ترا در مرحلره رعرد ررا اسرتفاده از پيمرايش،
مشخص شود كه آيا مي توان ره داليل اشاره شده در نزد شهروندان مرورد مصراحبه اعتمراد
كرد و آن ها را ره عنوان عواملي تبيي كننده ررشمرد يا خير در ادامه ره رحرثهرا نظرر
مختصر درراب هر ي

از اي متغيرها مركور پرداخته ميشود

دين و دينداري
رسيار از اديان و ارزشها ديني همواره مشوق اصل نوعدوسرتي رروده و آن را توصريه
كرده اند ارزش ها غايي و جمع گرايانه كه در دي ره آنها دعوت ميشود ،ررر محوريرت
تقدم ديگران رر خود دور ميزند نظرا اجتمراعي ايجراب مري كنرد كره اهرداف گروهري و
ارزش ها غايي نسبت ره خواهشها و انگيزه هرا فررد تقردم داشرته راشرند رره عنروان
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نمونه« ،در آموزه ها

اسالمي ،محبت ره مردم و انسان دوستي رسيار توصيه شرده اسرت و

حتي در موارد مترادف را دي قلمداد شده است» (ررا مررور آيرات و روايراتي چنرد در
اي راره مراجعره شرود رره حيردر و موسرو « )04: 0390،در فلسرفه ترريتري اسرالم،
كاركرد احسان ،ايجاد حس محبت و انسان دوسرتي اسرت كره اير دو موجرب اسرتحکام
روارط اجتماعي و در نهايت تعالي نوع رشر را در پري دارد» (همران )5:شرايد رتروان گفرت
ديندار از طريق افزايش انسجام اجتماعي و تقويت همبستگي و «مرا» جمعري ،موجرب
توجه ريشتر ره ها نوعان و يار رساني ره آنها خواهد شد از آنجايي كه سرنجش رارطره
ارعاد د يندار را نوع دوستي يکي از دغدغه ها اساسري پرژوهش اسرت ،از مردل سرنجش
د يندار شجاعيزند ( )0384استفاده شد
اعتماد اجتماعی
هر شکلي از نوع دوستي ،نيازمند ررقرار ارتباط است و ررقررار رارطره و تعامرل ،ررويژه
هنگامي كه داوطلبانه و اختيار راشد ،نيازمند وجود عنصر اعتماد است در سرطح فررد ،
« افراد كه معتقدند اكثر مردم قارل اعتمادند ،احتمرال ريشرتر دارد كره نسربت رره آينرده
خوشبي تر راشند ،مشاركت اجتماعي و سياسي ريشتر داشته راشند و اعمرال خيرخواهانره
و ديگرخواهانه ريشتر انجام دهند» (سروش )7 :0390،يا ررا نمونره ،كرارتر و كاسرتيلو
نشان داده اند كه ديگرخرواهي ماننرد اعتمراد و هنجرار عمرل متقاررل ،جزئري از سررمايه
اجتماعي مي راشد هر جا كه اعتماد قو تر است ،هنجارها عمرل متقاررل و ديگرخرواهي
نيز قو ترند (كارتر و كاسرتيلو 2003 ،رره نقرل از سرروش )00 :0390،اعتمراد اجتمراعي،
مشاركت را سرعت رخشيده و تمايل افراد را ررا همکار را گروههرا مختلرف جامعره
افزايش مي دهد را رسط و گسترش فرهنگ اعتماد مي توان ارزشها اخالقي مثبت ماننرد
ديگرخواهي ،راست گو يي ،انصاف ،امانت دار و تعهد را در جامعه پرورانرد اعتمراد يکري
از مها تر ي پيش ريني كننده ها رفتار نوعدوسرتانه اسرت و آن را افرزايش مريدهرد زيررا
اعتماد در روارط ،ميزان خطر پرير را كاهش ميدهد (روتستي و اوسالنر)47 :2005،
از نظر پاتنام « هنجارها هميار و شبکههرا مشراركت مردني راعرث افرزايش اعتمراد و

تحليل تجربی رابطه عوامل اجتماعی با گرايش به رفتارهاي نوع دوستانه 12 /

همکار ها اجتماعي ميشود؛ چرا كره انگيرزه هرا عهدشرکني و نيرز جرو ارهرام آميرز و
غيرشفاف را كاهش ميدهند» (پاتنام )0993،و معتقرد اسرت ،كسراني كره رره همشرهريان
خود اعتماد مي كنند ،ريشتر داوطلرب اجررا ررخري از كارهرا مريشروند ،ريشرتر كارهرا
دگردوستانه انجام مري دهنرد ،مشراركت ريشرتر در سرازمان اجتمراعي دارنرد ،و احتمرال
ريشتر وجود دارد كره رره حقروق ديگرران احتررام رگرارنرد (پاتنرام )057 :0380،گيردنز
ظهور ارتباط ناب را مسألها جديد رررا عرصرههرا نروي زنردگي شخصري مريدانرد
ارتباط ناب تنها ررا پاداشي ره وجود ميآيد كه از نفس ارتباط حاصل مريگرردد ارتبراط
ناب منوط ره اعتمراد متقاررل اسرت (گيردنز )040- 043 :0378،رره نظرر و « ،در صرورت
عدم وجود اعتماد ،كنش افراد مبتنري ررر رويکردهرا رردگماني يرا خروددار مريراشرد»
(گيدنز )009 :0377،از نظر زتومکا نيز ،اعتمراد رره عنروان مهراترر ي شراخص سررمايه
اجتماعي ،سازوكار ررا ايجاد انسجام و وحردت در نظرامهرا اجتمراعي و تسرهيلگرر
مشاركت ،تعاون اجتماعي و پرورش ارزشها

مردمساالرانه است (زتومکا)22 :0386،

احساس آنومی
در شرايط جامعه آنومي  ،هنجارهرا فرهنگري و حقروقي كره افرراد را هردايت كننرد،
وجود ندارد و يا در تقارل را يکديگر قرار مي گيرنرد و فررد نمري توانرد تصرميا رگيررد كره
رراساس كدام هنجار رايد عمل كند مصداق اي حالت در رارطه را رفتارها نروعدوسرتانه،
تضاد ارزش ها و هنجارهرا اجتمراعي اسرت ،رره صرورتي كره فررد نمريدانرد اقردام رره
يار رساني نمايد يا خود را درگير نکند مثالً از طرفي ارزشها فرهنگري ،فررد را توصريه
ره يار رساني و نوعدوستي ميكنند اما از طرف ديگر ،هنجارها مشخص قرانوني وجرود
ندارد تا ره افراد كه را قصد يرار رسراني اقردام رره مداخلره مرينماينرد و دچرار دردسرر
مي شوند ،حمايت كند ره اعتقاد دوركيا ،وقتي فقدان التزام اجتماعي رره قرواني  ،هنجارهرا
و قواعد ره وجود آيد ،افراد احساس مي كنند راهنمايي در انتخراب هرا خرود ندارنرد؛ در
نتيجه حالتي از گسستگي و ري سازماني در نظام اجتماعي آشکار مريشرود در اير حالرت،
افراد ره حالت سردرگا ،از اجتماع كناره گير ميكنند و ترجيح ميدهند وارد دنيرا امرور
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مبها و ري قانون نشوند از طرفي ،آنومي راعث ايجاد نارضايتي اجتماعي نيرز مريشرود و از
اي طريق ها راعث كناره گير فررد از اجتمراع و تنفرر از ديگرران مري گرردد (رفيرعپرور،
)35:0377
شهرگرايی
انديشمندان حوزه شرهر « ،نروعدوسرتي و رري تفراوتي را ناشري از سراختار شرهر و
ويژگي محيطي آن ميدانند ؛ را افرزايش جمعيرت و پيچيردهترر شردن رواررط اجتمراعي،
تمايل ره مداخله در وضعيّت ها اضطرار و كم رساني و نوعدوسرتي كراهش يافتره،
تمايل ره ري تفاوتي گسترش ميياررد» (كالنترر و ديگرران )28 :0386 ،ررراي اسراس،
نوعي نگرش منفي نسبت ره شهر شکل گرفته و مي گويند« :معموالً روارط در گروههرا
رزر تر و محيط ها شهر از نوع دومري (ثانويره) اسرت كره ويژگري آن داشرت ررار
عاطفي كمتر و عقالنيت و حسابگر ريشتر ،خشر

و رريروح ررودن و سسرتشردن

روارط اجتماعي است»(نقد  )205 :0382،گئرور زيمرل كره در اير حروزه مطالعرات
گسترده ا انجام داده معتقد است «شهر محرک عصبي را تشديد مريكنرد شرهر جايگراه
اقتصاد پولي ،تقسيا كار و مشاغل تخصصي است مبادله كاال و اسرتفاده همگراني از
پول از رواررط ميران افرراد شخصريتزدائري كررده و آنهرا را ررر مردار منرافع شخصري
رازساز مي كند زيمل ميران اير شخصريتزدايري و فرآينرد غيراجتمراعي شردن يعنري
سست شدن روارط عراطفي فررد ررا گرروه نخسرتي (خرانواده ،همسراالن) رارطره ررقررار
مي كند شهرنشيني فرد را مجبور ميكند كه ره عضويت گروه جديد درآيد كه زيمرل آن
را گروه دومي مينامد» (فيالکوف)67 :0383،
دو مفهوم محرور در كرار زيمرل كره مررتبط ررا هردف پرژوهش حاضرر اسرت يکري:
تحري پرير راال اعصاب انسان ساك در شهر اسرت كره در طرول روز چنردي ررار
اتفاق مي افتد و فرد شهرنشي ررا حفظ آرامش و امنيت خود ناچرار اسرت تعرداد از
محرک ها را ناديده رگيرد و واكنش نشان ندهد منشأ ديگر ،رواج اقتصاد پولي اسرت كره
روحيه حسابگر (عقالنيت ارزار ) و فرد گرايي را در پي دارد «شرهر كرانون اقتصراد
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پولي است كه رارطه ا نزدي

را تسلط عقل رر رفتار و گرايشها واقعرينانه مبتنري ررر

محاسبه را پديده ها را دارد فرد كه ره عقل ارزار متوسرل مريشرود ،در ضرم نروعي
ري تفاوتي نسبت ره پديدهها دارد و روارط شخصري و عراطفي را كمترر در امرور دخالرت
مي دهد در چني حالتي ،همه چيز يا همه وقايع و حتي كيفيت ها قاررل سرنجش ررا ير
معيار ،يعني پول مري شروند» (ممتراز 008 :0387،و همچنري توسرلي )80 :0386،نتيجره
اينکه« :فرد شهرنشي آدمري اسرت دلزده  ،دارا نگرشري محتاطانره و حتري انزجرارآور
نسبت ره ديگران ،را ررياعتنرايي از درگيرشردن ررا احساسرات خرود را حفرظ مريكنرد»
(كرايب0389 ،؛)286
فردگرايی
اساس نوعدوستي ،گرر از خويشت ره نفع ديگرر اسرت چررا كره فررد در ازا كمر

و

اقدام نوع دوستانه ،پاداش ماد تعريف شدها ره دست نمريآورد و چره رسرا نيازمنرد رره
خطر انداخت خود ،هزينه كردن از جيرب خرود و صررف وقرت و زمران اسرت رراسراس
تعر يف ،فردگرايي رر « اولويت منافع ،عاليق و حاالت فررد» تأكيرد د ارد اير مفهروم را از
زاويه ها گوناگون ميتروان رره انرواعي تقسريا نمرود (م ش وثروقي و ميرزايري)0387،
فردگرايي مفهومي طيف گونه است؛ در ي

سمت آن ويژگي ها مثبت و در سرو ديگرر

آن ،خصوصريات منفري جرا دارنرد :سررويه هرا منفري فردگرايري در ررگيرنرده انررزوا،
خودخواهي  ،0خودش يفتگي (ترجيح خود رر ديگران) و موارد مشاره است امرا سرويههرا
مثبت آن ،مسؤوليت پررير  ،خوداتکرايي ،رازانديشري در خرود و خرود مرجعري را شرامل
ميشود (وثوقي و ميرزايي)4- 9 :0387،
ره منظور تشريح مفهوم فردگرايي و ارتباط آن را نوعدوستي و ديگرخواهي ،رره مقايسره
فردگرايي اخالقي و فردگرايي خودمدارانه پرداخته ميشود فردگرايي اخالقي ،اصرطالحي
دوركيمي است كه در كتاب تقسيا كار اجتماعي مطررح شرد(دوركيا )0369،در اير نروع
فردگرايري ،فررد در پيونرد ررا نظرام اجتمرراعي و نظرا اخالقري آن شرناخته مريشرود زيرررا
1msiogE
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فردگرايي اخالقي ره معنا مسؤولررودن فررد در قبرال ديگرران ،جامعره و اخرالق مردني
است اي نوع فردگرايي «رر پايه احساس همدرد يا رنج هرانوعران ،آرزو رراررر و
عدالت رنيران نهراده شرده اسرت و منشر أيي اجتمراعي دارد» (گيردنز )99 : 0378،رنرارراي
فردگرايرري اخالقرري و يررا فردگرايرري نهرراد (در انديشرره پارسررونز) ،ريررانگر تمايررل ررره
ارزش ها انسان دوستانه و ديگرخواهانه در ررارر توجه صِرف ره ارزشها و منرافع فررد
(فردگرايي خودمدارانه) است اما فردگرايي خودمدارانره « رره نروعي از فردگرايري اطرالق
ميگردد كه صرفاً رر تقدم منافع شخصي مبتني اسرت» (وثروقي و ميرزايري )06 :0387،رره
ريان ديگر ،فردگرايي معطوف ره خود مدار  ،منيّت ،كسب سود شخصي ره قيمرت متضررر
شدن ديگران ،اتکا افراطي ره خود و غيره است (تريانديس )0998 ،در پرژوهش حاضرر،
ره جنبه منفي فردگرايي توجه شده است؛ جنبه ا كه صرفاً رره منرافع شخصري و نره رره
ارزش ها و خواست جامعه توجه ميشود و پ س از سنجش ميرزان اير نروع فردگرايري در
جامعه آمار پژوهش ،نسبت آن را گرايش ره رفتارها نوعدوستانه مرورد رررسري قررار
خواهد گرفت
نظريهي مبادله :كيفيت تجربههاي گذشته
ره گمان نظريه پرردازان مکترب مبادلره ،رسريار از رفتارهرا انسراني از جملره رفتارهرا
دگرخواهانه در چارچوب مبادالت انساني قارل تب يي هستند يعني كسب ريشتري پراداش

0

در مقارل كاتر ي هزينه  2ررخي از علما اجتماعي ،مبادالت مرركور را در قالرب مبرادالت
نامتقارن و متقارن گرم مورد رحث قررار مريدهنرد مبادلره نامتقرارن ،انتشرار و عراطفي
است ايثار ،يار و دگرخواهي از مظاهر ررجسته اي نوع مبادله محسوب مريشرود كره
در آن ها غالباً انتظار جبران يا ررگشت از طرف مقارل وجرود نردارد ررگشرت تنهرا از نروع
نفع جانشيني و يا رضايت جانشيني اسرت و در گرروههرا اوليره (دوسرتي ،همسرايگي و
خانواده) يا جوامع مساواتطلب كه تمايزپرير اجتماعي و اقتصاد را تجرره نکرردهانرد،
قارل مشاهده است (چلبي)029 :0375،
1 Reward
2 Cost
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مفهوم كيفيرت تجرررههرا گرشرته ررر گرفتره از رويکررد جامعرهشناسري رفترار اسرت
رفتارگرايي را نام ري اف اسکينر پيوند خورده است در واقع رفتار و شکل گير رفترار كره
اساساً چيز جز رفتارها ديگر نيست ،موضوع رررسي اصلي اسکينر ره حسراب مريآيرد
اگرچرره كررار اسررکينر عمرردتاً در حرروزه روانشناسرري ررروده امّررا الهررامرخررش نظريرره
جامعهشناسي رفتار شناخته ميشود «جامعهشناسي رفتار ره رررسري رارطره ميران سرارقه
واكنش ها

محيطي يا پيامردها رفترار و ماهيرت رفترار كنروني عالقمنرد اسرت» (دوچ و

كراوس )02 :0374،منظور اي است كه ريشه رفتار فعلي فرد را رايرد در گرشرته او و
پيامد كه رفتار او در گرشته ررايش داشته ،جستوجو كرد
هومنز (كه از نمايندگان مطرح مکتب مبادله ره شمار ميآيد) معتقد ررود كنشرگر مري توانرد
پس از ارزياري موقعيت ها ،تصميا رگيرد كه چه كنشري از خرود نشران دهرد ترا ريشرتري
پاداش و كاتر ي تنبيه را ره دست آورد امرا تصرميا او رره چنرد قضريه اساسري رسرتگي
خواهد داشت ررا اهداف حاضر مها تري قضايا عبارتند از :قضيه موفقيت :غالبراً اير
گونه است كه هر عملي كه مورد پاداش قرار رگيرد ،احتمرال تکررار آن افرزايش مريياررد
قضيه پرخاشگر ر تأييد :هرگاه ي

شخص از كنش خود پاداشي را كه انتظرار دارد ،رره

دسرت نيرراورد و يرا تنبيهرري را دريافرت كنررد كره انتظررارش را نردارد ،خشررمگي خواهررد
شد(ريتزر023 :0384 ،و )024جان پيلياوي نيز در چرارچوب نظريره مبادلره اجتمراعي،
ي

نظريه پنج مرحله ا را در تبيي ري تفاوتي و نوعدوستي مطرح مي كنند كره رنيراد آن

محاسبه هزينه ر پاداش  0است ره اعتقاد او ،افراد ناظر در هنگرام مواجهره ررا حالرتهرا
اضطرار ره سرعت هزينه ها و پاداشها ري تفاوتي و نوعدوستي را رررسي مريكننرد در
صورتي كه هزينه كم

كردن پايي و هزينه كم

نکردن راال راشرد ،فررد نراظر اقردام

ره نوعدوستي خواهد كرد و در صورتي كه هزينره كمر

كرردن رراال و هزينره كمر

نکردن پايي راشد ،فرد ناظر را ري تفاوتي از كنار صحنه خواهرد گرشرت (پيليراوي 0990 ،؛
 )65- 25رنرارراي  ،ررره طررور مشررخص ،مفهرروم دريافرت خسررارت و ميررزان خوشررايند يررا
1 Cost-reward analysis
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ناخوشايند رودن را از اي د يدگاه نظر گرفته و قصرد سرنجش و ارزيراري رارطره آن ررا
مفهوم نوعدوستي را خواهيا داشت
مسؤوليتپذيري اجتماعی
از آنجايي كه ما در ي

اجتماع انساني زندگي مي كنريا ،رره حکرا اير زنردگي در جمرع،

مسؤوليت هايي رر دوش ماست ررخي از اي مسؤوليت ها ،ره صورت رسمي و قرانوني ررر
عهده ما گراشته شده اند امرا ررخري ديگرر ،رره صرورت غيررسرمي و اجتمراعي تعريرف
شده اند مثالً همه ما ملزم رره حفرظ محريط زيسرت هسرتيا و يرا مسرؤوليتي كره هنگرام
مشاهده كودكي كه والدي خود را گا كرده است ،احساس ميكنيا ،در حرالي كره هريچ
قانوني آن را تجويز نکرده است در واقع يکي از معاني مسؤوليتپررير «رررآورده كرردن
انتظاراتي است كه جامعه از فرد دارد پس نوعي احساس التزام ره عمرل در موقعيرتهرا
گوناگون ره دليل تقيد نسبت ره سرايري خواهرد ررود» (سربحاني نرژاد و فرردانش:0379 ،
)000
«مس رؤوليتپرررير اجتمرراعي پيامرردها اجتمرراعي و فرهنگرري زيرراد دارد كرره يکرري از
مهراترري آنهرا ديگرخرواهي در رواررط اجتمراعي اسرت» (سرروش )2- 3: 0390،گراهي
مسؤوليت پرير اجتماعي را التزام مدني  0نيز مينامند؛ ردي معنرا كره «فررد در جامعره رره
عنوان عنصر فعال و هدفمند ،خود را در قبال مسائل ديگران ره طور هنجارمنرد مسرؤول
و موظف تلقي كرده و رنارراي مي كوشد رره مسرائل خرود و ديگرران توجره نشران دهرد»
(م لگان و نل 0995 ،ره نقل از صداقتي فرد )005 :0392 ،را توجه ره مختصرات عمرومي
جامعه ايران ،ره ندرت كسي را مي توان يافت كه در ررارر اقوام خود كره رواررط عراطفي
را آن ها دارد ،احساس مسؤوليت نداشته راشد رنارراي پرژوهش حاضرر سرعي در سرنجش
گرايش ره رفتارها نوعدوستانه افراد در ررارر ديگران عام (افرراد كره رارطره كنشرگر ررا
آن ها قرارداد و غير عاطفي است شامل عمروم شرهروندان)» (طرالبي و خوشربي )5 :0390،
ميگردد
1 tiEEoCEmoC liiooS
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همدلی
تصميا ره اقدام ررا عملي نوعدوستانه  ،قبل از هر چيز رره آگراهي از سره رعرد شررايط
منفي پيش آمده ،وضعيت دردناک فرد نيازمند و احساس نياز ره مداخله اسرت اير مهرا
در سايه همدلي  0ره وجود ميآيد «مشخصه عاطفي و روانري همردلي كره آگراهي از
افکار ،احساسات و حاالت ذهني ديگران است ،زمينهساز همانند افرراد ررا يکرديگر در
عرصه ها مختلف اجتماعي است» (زرشقاني )00 :0384 ،رره ريران ديگرر ،هنگرامي كره
انسان ها ،ها نوعان خود را در شرايط نامساعد گرفتار رينند ،از طريق همردلي ،خرود را
در آن شرايط تصور مي نمايند و اينکه در چني شرايطي ،خودشان انتظرار دارنرد ديگرران
ره و كم

كنند

همدلي ها ره عنوان ي

ويژگي شخصيتي و ها ره عنوان ير

توانرايي ،شررايط الزم را

ررا توجه ره رسيار از پديده ها و رويدادها محيط اجتمراعي فرراها مريكنرد رررا
نمونه زرشقاني( )0384ري همدلي و رفتارها نوعدوستانه و گرايش ره يار رسراني رره
ديگران روارط مثبت گزارش نموده است رنارراي همدلي يا اصرطالحاً نقرشگيرر ( 2يرا
همان مهرارت در نظرر گررفت ديردگاه ديگرر ) رره درک موقعيرت ديگرر در شررايط
رحراني رروز رفتارها جامعه گرا و جهت گيرر مثبرت اجتمراعي در هنگرام نيراز منجرر
مي شود ،زيرا در تعامالت ميان فرد  ،درک انديشه و احساسات ديگر موجب تسرهيل
فرآيندها و رفتارها ديگرر محرور ماننرد همردرد  ،تسرلي دادن ،كارهرا داوطلبانره و
نوعدوستي مي گردد (هافم  2002،ره نقل از هاشمي)5 :0392،
روششناسی پژوهش
روش پژوهش ،پيمايش و تکني

مرورد اسرتفاده پرسشرنامه محقرق سراخته اسرت اعتبرار

گويه ها ره شيوه صور (استفاده از نظر كارشناسران و متخصصران ذيرررط) كسرب شرده
است همچني ررخي از گويهها از پژوهش ها پيشي مشاره اخر شدهانرد رررا سرنجش
پايايي از آلفا كرونبراخ اسرتفاده شرد كره مقردار آن رررا تمرامي متغيرهرا ،رراالتر از 0.7
1mEtoCme
2 Role taking
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(حداقل ميزان م ورد قبول) ره دست آمد
جامعره آمرار  ،تمرامي شررهروندان 08سرال و رراالتر شهرسرتان همرردان اسرت كره طبررق
سرشمار سرال 0390مركرز آمرار ايرران  889583ذكرر شرده اسرت ررا اسرتفاده از فرمرول
كوكران (رفيعپور0387 ،؛ )383حجا نمونره  384نفرر تعيري گرديرد در پرژوهش حاضرر،
ارتدا مناطق موجود را توجه ره مرالک هرا عرفري ،اجتمراعي و اقتصراد در سره طبقره
پايي شهر ،متوسط و راالشهر دستهرند و در مرحله رعد ،از هر طبقه (از طبقات سرهگانره
فوق) 5 ،محله ره شيوه تصادفي ساده (قرعه كشي) انتخاب شدند و در نهايت ،از ير

يرا

دو رلروک از محلره هررا انتخراب شرده 26 ،پاسررخگو (رررا پرسشرنامه هررا راطرل شررده
احتمالي ،چند پاسخگو ريشتر) مورد مطالعه قرار گرفت در مجموع  05نقطه از محلرههرا
شهر همدان رررسي شد
پس از تکميل پرسشنامه ها ،گويه هرا مررروط رره هرر ير

از متغيرهرا رررا محاسربه

شاخص مرروط ره آن متغير را ها جمع شده است ررا ارائه ميرانگي در هرر شراخص،
را هدف امکان مقايسره نمررات متغيرهرا پرژوهش و سرهولت در گرزارش و فهرا اير
نمرات ،رر اساس فرمول زير ،رره مقيراس 0ترا  000تبرديل شردهانرد رراسراس اير تغييرر
مقياس ،كا تري نمره ا كه هر متغير ره خود اختصاح ميدهرد ،صرفر و ريشرتري مقردار
 000خوا هدرود (چلبي و جنادله )047 :0386 ،در نهايت ،اي مقياس رره مقولرها ترتيبري
در سه دسته صفر تا ( 33پايي ) 33 ،تا  66و  67تا ( 000راال) تبديل شد

x  min
*100
max min

 Sنمره متغير در مقياس جديد،

s

 :Xنمره متغير در مقياس قبلي

 :minكا تري نمره متغيرر در مقيراس قبلري : max ،ريشرتري نمرره متغيرر در مقيراس
قبلي
يافتههاي پژوهش
در ي

نگاه كلي 54 ،درصد از پاسرخگويان مررد و  47درصرد از آنهرا زن و  60درصرد از

آن ها مجرد و  40درصد متأهل رودهاند حدود  02درصد ريسرواد 25 ،درصرد تحصريالت
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كمتررر از ديرر،لا 34 ،درصررد ديرر،لا تررا كررارداني 20 ،درصررد كارشناسرري و تنهررا  8درصررد
تحصيالت كارشناسي ارشد يا دكتر داشتهاند همچني  44 ،درصرد از پاسرخگويان كمترر
از  29سال 68 ،درصد كمترر از  39سرال و  90درصرد افرراد نمونره كمترر از  49سرال سر
داشته اند كه اي امر نشان دهنده جوان رودن جمعيت نمونه است
ج دول شماره  :8توصيفی از وضعيت متغيرهاي پژوهش در نمونه ي مورد بررسی
شاخص متغيرهاي تحقيق

باال

متوسط

پايين

شاخص دي دار

39.4

43.7

06.9

شاخص اعتماد

04.2

32.6

53.2

ميانگين
73.8
38.72

شاخص احساس آنومي

43.7

39.0

08.2

69.05

شاخص شهرگرايي

36.4

43.6

20

64.63

شاخص فردگرايي

39.2

48.7

02.0

66.03

23.2

42.3

34.5

45.59

29.7

46.5

23.8

53.80

46

32.7

20.3

59.00

28.4

39.9

30.7

43.52

شاخص خوشايند تجررهها
گرشته
شاخص مسؤوليتپرير
شاخص همدلي
شاخص گرايش ره رفتارها
نوعدوستانه

از آنجايي كه مبنا دادهها صفر تا صد است ،مي توان ميانگي يافتره هرا را در هرر شراخص
مقايسه نمود رر اي اساس ،اطالعات جدول شماره  0نشان مريدهرد كره ميرزان گررايش
ره رفتارها نوعدوستانه در ري نمونه پرژوهش كمترر از متوسرط اسرت كره ررا توجره رره
اهميت نوع دوستي در زندگي روزمره ،اي امر مي تواند ي

مسأله قلمرداد شرود در رارطره

را ميزان دي دار  ،نمونه پژوهش ميزان رااليي از دي دار را گرزارش دادهانرد؛ ميرانگي
حدود  74از  000اي امرر را نشران مريدهرد نکتره مهرا ديگرر ،سرطح پرايي اعتمراد و
همچنري سرطح ررراال احسراس آنررومي در رري پاسرخگويان (ميررانگي  29رررا اعتمرراد
اجتماعي و ميانگي  69رررا احسراس آنرومي اجتمراعي) كره امرر نگررانكننرده اسرت
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ميرانگي حردود  65رررا شرهر گرايري و  66ررررا فردگرايري نيرز از رراال ررودن اي ر دو
خصيصه در ري نمونه حکايرت دارد ميرانگي مسرؤوليتپررير اجتمراعي در حردود 54
نشان دهنده ضعيف رودن مسؤوليتپرير اجتماعي است اما ميانگي همدلي ررا نمرره
 59در مقايسه را مسؤوليتپرير اندكي راالتر ره نظر ميرسد
آزمون فرضيههاي پژوهش
جدول شماره :5نتايج حاصل از بررسی رابطه ي متغيرهاي مستقل با گرايش به رفتارهاي نوعدوستانه
شاخصها آمار
فرضيه

ضريب همبستگي

سطح معنادار

)(R

Sig

ديندار * گرايش ره رفتارها نوعدوستانه

0/47

0.000

اعتماد اجتماعي * گرايش ره رفتارها نوعدوستانه

0/58

0.000

احساس آنومي * گرايش ره رفتارها نوعدوستانه

- 0/56

0.000

شهرگرايي * گرايش ره رفتارها نوعدوستانه

- 0.468

0.000

فردگرايي * گرايش ره رفتارها نوعدوستانه

- 0.476

0.000

خوشايند تجرره ها * گرايش ره رفتارها نوعدوستانه

0.446

0.000

مسؤوليتپرير * گرايش ره رفتارها نوعدوستانه

0.405

0.000

همدلي * گرايش ره رفتارها نوعدوستانه

0.372

0.000

ض ريب همبستگي متغيرها مستقل تحقيق را گرايش ره رفتارها نوعدوسرتانه در جردول
شماره  2آمده است رراي اساس ،مي توان گفت ري متغيرها مرورد رررسري و گررايش
ره رفتارها نوع دوستانه رارطه معنادار وجود دارد رره ريران ديگرر ،مري تروان ادعرا كررد
هرچه ميزان دي دار در ر ي شهروندان ريشتر راشد ،گرايش ره رفتارها نوعدوسرتانه نيرز
ريشتر خواهد رود همچني انتظار ميرود را افزايش اعتمراد اجتمراعي در رري شرهروندان،
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ميزان گرايش ره رفتارها نوع دوستانه نيز ريشتر شود ررطبق يافته ها تحقيق ،رايد گفرت
ري احساس آنومي و گرايش ره رفتارها نروعدوسرتانه رارطره منفري و معنرادار وجرود
دارد؛ هرچرره ميررزان احسرراس آنررومي در ررري شررهروندان ريشررتر ،گرررايش ررره رفتارهررا
نوع دوستانه كمتر خواهد رود يافته ها در رارطه را كيفيت تجررره هرا اخيرر و گررايش رره
رفتارها نوع دوستانه نشان مي دهد هرچه اي تجرره ها مثبرت و خوشرايند داشرته راشرند،
شهروندان تمايل ريشتر ره رفتارها نوعدوستانه خواهنرد داشرت و رررعکس در رارطره
را تأثير مسؤوليتپرير و همدلي ررتمايل ره رفتارها نروعدوسرتانه نيرز مري تروان گفرت
هرچه ميزان تعهد اجتمراعي و همردلي در رري شرهروندان رراالتر ،گررايش رره رفتارهرا
نوعدوستانه نيز ريشتر خواهد رود
آزمون رابطهي متغيرهاي جمعيت شناختی و گرايش به رفتارهاي نوعدوستانه
ره منظور كسب شناخت ريشتر و پريشرينري مناسرب ترر از تعيري كننرده هرا گررايش رره
رفتارها نوعدوستانه ،اقدام ره رررسي رارطه متغيرهرا جمعيرتشرناختي و گررايش رره
رفتارها نوع دوستانه شد كه يافتره هرا نشران داد؛ آزمرون مقايسره ميرانگي گررايش رره
رفتارها نوع دوسرتانه در رري دو جرنس نشران مريدهرد كره اگرچره ميرزان گررايش رره
نوع دوستي ( 7.39ررمبنا  ) 000در ري مردان ريشتر از زنان است ،اما اير تفراوت معنرادار
نبوده و نمي توان اختالف ميرانگي را رره جامعره آمرار تعمريا داد رررسري همبسرتگي
پيرسون ري س و گرايش ره رفتارها نوعدوستانه ارتباط ضعيف را مقردار  0.03را نشران
مي دهد ردي معنرا كره گرروه هرا سرني نوجروان و جروان كمترر گررايش رره رفتارهرا
نوع دوستانه دارند تا افراد مس تر نتايج حاصل از مقايسره ميرانگي در رري گرروههرا
سني ،همي امر را نشان داد البته تفاوت ميانگي گروه ها سرني در حرد كرا اسرت و اير
مقدار معنادار نيست و نمي توان گفت ري گروه ها سرني در جامعره تفراوت معنرادار در
ميزان گرايش ره رفتارها نوعدوستانه مشاهده ميشرود نترايج آزمرون  Fنشران مريدهرد
ميزان گرايش ره رفتارها نوعدوستانه در ميان افرراد كره تحصريالت پرايي و متوسرطي
دارند نسبت ره افراد را تحصيالت رراال ريشرتر اسرت همچنري نترايج آزمرون  Tاخرتالف
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معنا دار را ري افراد مجرد و متأهل از حيرث گررايش رره رفتارهرا نروعدوسرتانه نشران
نمي دهد هر چند كه اي نسبت در ري افراد مجرد ريشتر از افراد متأهل است
جمعبندي و نتيجهگيري
ره وضوح مشخص شد كه متغيرها مستقل پژوهش مي تواننرد تبيري كننرده كراهش يرا
افزايش گرايش ره رفتارها نوعدوستانه راشند؛ اينکه د يندار  ،اعتماد اجتمراعي ،همردلي،
مسؤوليتپرير و خوشايند تجرره ها گرشته ،راعرث افرزايش گررايش رره رفتارهرا
دگرخواهانره و در مقاررل ،احسراس آنررومي ،شرهر گرايي و فردگرايري خودمدارانره راعررث
كاهش گرايش ره رفتارها نوع دوستانه خواهند شد اي يافتهها مري تواننرد تأييدكننرده
مطالب و نظريات گفتره شرده در حروزه عوامرل گررايش رره رفتارهرا نروعدوسرتانه و
نشاندهنده قارليت تعميا نتايج حاصرل از مصراحبه هرا اوليره راشرد البتره رايرد توجره
داشت كه اي پژوهش در ي

جامعه آمار محدود انجرام شرده و تکررار اير مطالعره در

گروه ها و اجتماعات مختلف (روسرتايي ،شرهر و عشراير ) و ررا اسرتفاده از روشهرا
ديگر همچون نظريه زمينها ممک است دادهها و نکات تازهترر و ژرفترر را در اير
راره روش نمايد و يافته ها جالبي در پي داشته راشرد همچنري ررا توجره رره مشراهده
روارط معنادار متغيرها مستقل را گرايش ره رفتارهرا نروعدوسرتانه ،مري تروان ررا انجرام
فرا تحليل يا مطالعه ا جامع درراره هر ير

متغيرهرا مسرتقل رره راه حرلهرايي رررا

افزايش يا كاهش ميزان اي متغيرها در ري شهروندان دست يافت
در پژوهش حاضر مشخص شد كره متغيرهرا مسرتقل تحقيرق ررا گررايش رره رفتارهرا
نوع دوستانه رارطه معنادار و عموماً رااليي دارند از اي رو را تقويت مکانيزم هرايي كره در
اي متغير ها تغيير ايجاد مينمايد ،مي توان گرايش ره رفتارها نوعدوستانه را افرزايش داد
اي امر از طريق ررنامه ريرز و توجهرات سراختار ممکر خواهرد شرد :زمينرهسراز از
طريق ارزارها و روشها گوناگون ررا افزايش ميزان متغيرهايي كره رره صرورت مثبرت
ترأثير داشرتند و حررف متغيرهررايي كره رره صرورت منفرري و كاهنرده در ررروز رفتارهررا
نوع دوستانه اثرگرار هستند؛ اينکه چگونه مي توان اعتماد اجتمراعي ،دير دار  ،همردلي و
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مسؤوليتپرير شرهروندان را افرزايش و چره اقرداماتي مري تروان رررا خوشرايند ررودن
تجرره ها گرشته افراد انجام داد و متقارالً چه مي تروان كررد كره ميرزان احسراس آنرومي،
شهر گرايي و فردگرايي شهروندان كراهش ياررد مرثالً از آنجرايي كره ررر اسراس يافترههرا،
رارطه اعتماد اجتماعي و گرايش ره رفتارها نوعدوستانه تأييد شد ،مي توان ررا مراجعره
ره پژوهش ها يي كه در مورد اعتماد اجتماعي انجام شدهاند و يا را انجام تحقيقرات جرامع و
گسترده درراره آن ،ره راه حلها يي ررا افزايش اعتماد اجتماعي مرردم دسرت يافرت از
جمله اي راهها كه در ررخي از پژوهشها نيز ره آنهرا اشراره شرده اسرت ،مشراركت دادن
شهروندان در حيات اجتماعي ،رفتار صادقانه مسؤوالن و پرريرش خطاهرا احتمراليشران،
و تقويت اخالق عمومي از طريق عمل صادقانه را مي توان پيشنهاد نمود يا از آنجرايي كره
احساس آنومي راعث كاهش گرايش ره رفتارها نوعدوستانه ميشود ،مري تروان ررا تغييرر
شرايطي كه منجر ره احسراس آنرومي شرهروندان مري گرردد ،ررر احتمرال ررروز رفتارهرا
نوع دوستانه افزود اي مها ،در سايه شناسايي عوامل مرؤثر ررر احسراس آنرومي ممکر
خواهد رود از جمله اينکه شهروندان مطمئ شوند كه رفتارهرا قرانونمردار و مبتنري ررر
نظا و قاعده پاداش مي گيرند و رفتارها مخرالف آن تنبيره و سرركوب مريشروند ،راعرث
افزايش اعتماد و كاهش احساس آنومي خواهد شد يا را توجه رره رشرد جمعيرت شرهر ،
كه شرهر گرايي و مؤلفرههرا آن همچرون فردگرايري را در پري خواهرد داشرت ،تردارير
انديشيده شود تا اي موضوع را زوال ارزشها ديني و سنتي ،و كاهش رواررط اجتمراعي
و همسايگي همراه نباشد رلکه راعث افزايش همدلي و مشاركت ريشتر شهروندان رشود
را توجه ره اي روارط كلي ،پيشنهاد ميشود تمام متغيرها و مکانيسا هرا اجتمراعي را كره
راعث كاهش اعتماد اجتماعي ،دي دار  ،همدلي و مسؤوليتپرير شرهروندان مريشروند
و همچني مکانيسا هايي كه راعث افزايش شهر گرايي ،فردگرايي و احسراس آنرومي و رري
قانوني مي شوند  ،مورد توجه جامعه و مسؤوالن قرار گيرنرد اير پيشرنهادها ،راهکارهرايي
ساختار و رسيار مها ميراشند عالوه رر اي  ،مي توان ره پيشنهادها سرطح خررد نظيرر
حمايت از گروهها و انجم ها رشردوستانه مردمنهاد (انجم ها داوطلبانرهNGO ،هرا و
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غيره) و گروه ها اقدام مشترک ره منظور سازماندهي عقالنري و جمعري رفتارهرا مردني
نوع دوستانه كه هازمان موجب تقويت «مرا» جمعري و احسراس هرا سرنوشرتي و مرانع
گسترش ري رويه فردگرايي خودمدارانه ميشوند  ،تسرهيل شررايط هنجرار قرانوني كره
افراد مداخله گر و يار رسان دچار گرفتار ها ري مورد نشوند ،فرهنرگسراز از طريرق
رسانه ها گروهي همچون تلويزيون ررا ارج نهادن ره نروعدوسرتي و ارائره الگوهرا
ديني ،اخالقي و اجتماعي رررا تقويرت گررايش شرهروندان رره نروعدوسرتي و همچنري
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