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نوع دوســـــ ی یــــ

رف ار اج ماعــی،اخالقــی و ارزشی اســت که

پاسخی مثبت ،به رفاه و نیاز دیگران داده می شود و هدف آن کم

به دیگران نفع

رسانی به دیگری و مسئولیت پذیر بودن در برابر دیگران است.هدف پژوهش حاضر
سـجشش میاان رف ارهای نوع دوس انه پیی

و مولفه های آن بوده است.روش کمی

مب جی بر پیمایش شـرروندان 02تا  94سـاله مجاق شـرری مدرد بوده که بر اسا
نمونه گیری م جاســب با حشه هر مجه ه به قور خوشــه ای تیــادفی در حدود 022
 این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی مطالعه میزان رفتارهای نوع دوستانه پلیس و عوامل موثر بر آن ازدیدگاه شهروندان با حمایت مادی و معنوی دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی صورت
گرفته است.
 -1نویسنده مسئول :دانش آموخته دکتری جامعه شناسی(مسائل اجتماعی ایران).پژوهشگر و مدرس علمی و
کاربردی نیروی انتظامی خراسان رضویsharbatiyan@gmail.com-
 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی علوم تحقیقات .رئیس اداره برآورد
معاونت اجتماعی فا.ا.خراسان رضویEmail:m.o.3567@gmail.com .
 -3دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان .پژوهشگر اجتماعی سازمان
فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهدEmail:Azarnia.fa@gmail.com-
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یاف ه با تکیه بر پرســدــجامه مس

ســاخ ه بر اسا

قی

 1تا )7لیکرت اقالعات

جمع آوری شــده اســت.ضــریب آلفای کرونباخ م غیر برابر با  )2/200و مولفه ها
مســئولیت پذیری )2/230 ،همدلی  )2/239و دیگرخواهی  )2/238بدســت آمده
اسـت.یاف ه ها ندان از ای است که وضییت میانگی م غیر و مولفه های آن م وس
روبه باال بوده اســت و در سهم مجاق مجه ه  13ثام ) از موقییت میانگی بر ری
به نسـبت دیگر مجاق برخورداربوده است .ججسیت رابهه میجاداری در سهم خهای
 2/28با رف ارهای نوع دوسـ انه پیی

داشـ ه است و سایر م غیرهای زمیجه ای رابهه

میجادار با ســجشش م غیر تس ی نداشــ ه اند.میانگی خوشــه های مجال ی ،مجاق
شـررداری و سـرکالن ری های حوزه اسـ سفاشی شـرر مدرد با م غیر تس ی رابهه
میجاداری در سـهم خهای 2/28داش ه اند و براسا

ایجکه یاف ه ها از آزمون نرمالی ه

برخوردار نبوده است.ن ایج آزمون فریدم حاکی از ای است که م دار مشذور کای
بهدستآمده از ضرایب فی در سهم خهای کوچ

تر از  2/28قرار داش ه )P>2/28

و به لساظ آماری با اقمیجان  %48میانگی مؤلفه ها تفاوت میجاداری داش ه اند؛ به ای
میجا که مؤلفههای مســئولیت پذیری ،همدلی و دیگر خواهی به ترتیب از میانگی
بیدـ ری برخوردار بوده اند.در نرایت از مجرر شرروندان رف ار نوع دوس انه پیی

با

توجـه به هجشارهای اج ماعی ،اخالقی و ارزشــی نراح حاکه بر جامیه و ســاخ ار
ســازمانی نیروی ان رامی از مییار قابق قبوخ خوبی برای شــرروندان برخوردار بوده
است.
کلید واژه  :پیی ،نوع دوس ی ،دیگرخواهی ،مسئولیت پذیری ،همدلی ،مدرد.

سنجش رفتارهای نوعدوستانه..

مقدمه:
یکی از پدیده هایی که رف ار انسان میاصر را در هااره سوح تردید می کجد
ف ر نوع دوس ی است که باعث شده رف ارهای اخالقی به ی

پدیده خجثی و فارغ از

صمیمیت و انسانیت تبدیق شود .ای مسئیه مجشربه شده که افراد به سمت خودخواهی
و خود مسوری سوق یابجد.بر ای مبجا باید اشاره کرد که نوع دوســ ی 1اساساً یــ
ارزش اج ماعــی و اخالقــی اســت کــه تضییــ

آن ،مجشــر بــه ایشــاد

اخ ـالخ در جامیــه می شــود .یکــی از مســائق مرـه جوامـع امـروزی
کاهـش حـ

نوع دوسـ ی اسـت( ) Alessandrini& Carr, 2007نوع دوســ ی

فرایجــدی اســت کــه ح ــی در ســخت تری شــرای  ،باعث بربودی خدمات
به افراد می شود .سیگری و تاییور )2002( 0بیان کرده اند که دغدغه های نوع دوس ی
و همدلی 3به رف ار یاری رساندن مجشربه می شود .بجابرای رف ارهای نوع دوس انه
عبارت از رف ارهایی که پاسخی مثبت ،به رفاه و نیازهای دیگران داده می شود و
هدف آن ها کم

به اقرافیان است و در عی حاخ باعث نفع رسانی به دیگری می

شود ساروخانی .)1372،بجابرای نوع دوس ی یا کم

رسانی داوقیبانه و آگاهانه به

دیگران ،از ضرورت های اساسی رواب روزمره اج ماعی است که به نرر برخی از
صاحب نرران حوزه اج ماعی و روانی ،در جوامع میاصر ای نوع رف ارهای مهیوب
باالخص در جامیه های شرری در حاخ کاهش است.
از مجرر بیرهوف9رف ار اج ماعی مهیوب عمیی است که انشاح می شود و هدف
آن بربود شرای دریافت کججده کم

است و انگیاه شخیی که مبادرت به چجی

کاری می کجد انشاح تیردات حرفه ای وی نیست،از قرفی تماح فیالیت هایی که
1
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3
Empathy
4
Birhoff
2

فصلنامه تابستان 0011

مبادرت به چجی عمیی می گردد در ازای آن پولی دریافت نمی گردد بیرهوف:1341،
)03رف ارهای مهیوب اج ماعی شامق نوع دوس ی ،فداکاری ،دیگر خواهی ،مسولیت
پذیری،گرایش های توأح با همدلی ،مدارکت ،حمایت ،نشات دادن،همکاری و…).
می گردد نوئی و همکاران )023 :1340،و غالباً به صورت کم

کردن ،مدارکت

کردن ،قرض دادن یا سریه شدن ،1آراح کردن دیگران ،اهدا کاال یا پوخ،فیالیت های
داوقیبانه،حمایت از فرد در هجگاح خهر مراقبت کردن)،همدلی و همدردی توصی
می شوند م

کیجیی و کارلو 0227،به ن ق از جوادیان.)1340،

بر ای اسا

نرر به ایجکه در جامیه ما انباشت نوع دوس ی،دگرخواهی،

فردگرایی،خوشایجدی یا ناخوشایجدی تشربههای گذش ه بی تفاوتی ،رف ارهای آنومی
و… )بر اثر شرای

پرآشوب اس بداد تاریخی و عدح مشاخ کافی برای تمری

دموکراسی در حوزه عمومی شکق نگرف ه است ،باعث شده که چجی انباشت هایی تا
به امروز دچار اخ الخ شوند و مدکالت مضاعفی را بوجود آورند.بر ای مبجا انباشت
ای مفاهیه در توسیه موثر و پایدار جامیه به سخ ی قابق باز شجاسی است .امروزه
جامیه ایران در ابیاد وسییی دچار فردگرایی مجفی،خودخواهی،خود مسوری و
رف ارهای غیرع النی شده است.عالیه ای بسران در گره های کور ترافیکی ،ت یب
های مالیاتی،فساد و رشد شاخص های ضد سرمایه اج ماعی می تواند قابق مداهده
باشد خاندوری،به ن ق از روشجفکر و ذکایی .)119 :1328،تماح مسائق و موضوعات
بیان شده حاکی از ای است که رف ارهای نوع دوس انه در سهم جامیه ایران کاهش
یاف ه است.
با توجه به موضوعات و مسائق مهرح شده باید اشاره کرد که از گذش ه دور
تا کجون برای حق ای مدکالت جامیه نیازمجد امجیت و آرامش بوده است.بر ای
اسا

بارگ ری وشیفه ای که پیی

بدان مسوخ شده حفظ امجیت است که به
Sharing

1
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شایس گی باید آن را نرادیجه نماید؛و گرنه امجیت و نره عمومی در سهم جامیه مس
نخواهد شد ،ای ماموریت پیی

بدون همکاری شرروندان میسر نمی گردد .درای

همکاری نسوه برقراری ارتباط ،برخورد مجاسب وخوب پیی ،رف ارهای مهیوب نیروی
ان رامی با شرروندان ن ش اساسی در برقراری نره و امجیت ایفاء می کجد .از ایجرو
رف ارهای نوع دوس انه موضوعی است که انسان ها را در کجار یکدیگر حفظ می کجد،
ای رواب مجاسب ن ش حیاتی در بربود نره عمومی و حفظ امجیت دارد و با کاهش
جرایه در ارتباط است.
بر ای اســا

از مجرر م اح میره رهبری مدشهیه الیالی )1349 1الزمه برقراری

امجیت ،اق دار پیی

اســت.ایشاد و اس ـ رار امجیت به عجوان مأموریت اصــیی نیروی

ان رامی برای ای سـازمان تیری

شـده است .برقراری چجی نره و امجی ی بخدی از

آن ناشــی از ارتباط م ابق پیی

با نیروهای مسیهی اســت؛ برمبجای همی هدف

ســازمان پیی

در برقراری ارتباط مؤثر با شــرروندان باید درک م ابق و رف ارهای

مهیوب داشــ ه باشــد اهمیت ای موضــوع باعث شــده که در قالب نگرش ذهجی
و رف ارهای نوع دوس ـ انه آنان مورد ســجشش و ارزیابی در ای

شــرروندان با پیی

نوشــ ـار قرار گیرد .به عبارت دیگر رهبری ان الب در دیدار با فرماندهان نیروی
ان رامی به صورت تیویسی تاکید بر رف ارهای مهیوب پیی
کـه اق دار پیی

می کججد و می فرمایجد

باید با عدالت ،مروت و ترحه همراه باشــد و در کجار وجه اق دار

پیی  ،مرربانی پیی

هه الزح است خامجه ای.)1349،

همچجی باید اشـاره کرد که از نرر ساخ ار نراح اج ماعی در ایران در چرار دهه
اخیر از عمر ان الب اسالمی که می گذرد به اخالق توجه زیادی شده است و تأکید
بسـیاری از کارگااران نراح اسالمی به ای موضوع در سهوح مخ ی

بوده است که

 1دیدار فرماندهان نیروی انتظامی با رهبر انقالب قابل دسترس در https://farsi.khamenei.ir/news-
content?id=29527
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در جرت مودت و فضــایق اخالقی با شرروندان تیامالت سازنده مدیران نراح دول ی
باید داش ه باشجد و با تاکید به ایجکه م اح میره رهبری به گس رده شدن فضای جامیه
به سمت اخالق مسوری اسالمی در فرمایدات خود بسیار سفارش کرده اند ،مسئوالن
نراح اســالمی وشیفه ســجگیجی دارند  ،تا جامیه را به ای ســمت هدایت کججد؛ ایدان
مودت و اع ماد بی شرروندان با پیی
نوع دوســ ـانـه پیی

را یکی از عوامق اق دار پیی

مرربان یا رف ار

در جرـت نره و برقراری امجیت در نرر گرف ه اند .بجابرای

ارزیابی وضــییت رف ارهای نوع دوســ انه پیی

با توجه به خوشــه های مجال ی و

اس رار نرارت سرکالن ری های شرر مدرد به برقراری نره و امجیت در سهم مجاق
شــرری برای ای پژوهش حـائا اهمیـت اســت و ن ایج بدســت آمده می تواند
بـازخوردهای قابق توجری برای پیی

به همراه داشــ ه باشــد .نرر به ایجکه کم ر

پژوهش هایی در زمیجه رف ارنوع دوس انه پیی

از مجرر شرروندان در جرت برقراری

نره و امجیت پایدار صورت گرف ه است .سواخ اصیی ای پژوهش ای است که
 میاان رف ار نوع دوس انه پیی

از مجرر شرروندان در سهم مجاق شرری مدرد

از چه وضــیی ی میانگی ) برخوردار اســت و در جرت بسـ رسازی ای رف ار
مهیوب چـه پیدــجرـاداتی را می توان به صــورت اقداح پژوهانه برای پیی
بس رسازی کرد؟
پیشینه پژوهش
با توجه به مجابع داخیی و خارجی در حوزه موضوع مورد مهالیه جدوخ ذیق
در جرت غجای عیمی مورد بسث به بررسی قرار گرف ه است.

سنجش رفتارهای نوعدوستانه..
جدول  :1پیشینه پژوهشی رفتارهای نوع دوستانه
نام
محققین و

موضوع اصلی مورد

زمان انجام

بررسی

یافته ها و نتایج بدست آمده

تحقیق
م ایسه ویژگی

ای تس ی

بر روی تیداد  009نفر داندشوی پاشکی در م اقع تسیییی مخ ی

انشاح گرفت.

شخیی ی نوع دوس ی داندشویان نوع دوس ی خود را در  3203درصد هرگا و  1803درصد گاهی اعالح کردند و شدت نوع
بی داندشویان

دوس ی در  93درصد ساده بوده است .نوع دوس ی ریس

پذیر با افاایش س کاهش و در زنان

اکبری

پاشکی ساخ اوخ و

کم ر از مردان بوده است P<0.001 .به نرر می رسد با افاایش م هع تسیییی ،ویژگی شخیی ی

الله و

از ازمون جامع

پذیر کاهش یاف ه و ای برای بیماری مدکق

همکاران
)1344

پ

نوع دوس ی افاایش می یابد و رف ار نوع دوس انه ریس

عیوح پایه و ساخ آخر ساز خواهد شد .ای تس ی به بررسی عیق و اقدامات الزح برای ارت ای پدیده نوع دوس ی بویژه نوع
داندکده پاشکی

دوس ی ریس

پذیر توصیه می نماید.

داندگاه عیوح پاشکی
شرید برد ی در ساخ
تسیییی ،1340-47
ن ایج کدگذاری داده های جمع آوری شده ندان داد که ساخت اج ماعی واقییت رف ار مهیوب نیروی
ان رامی دارای بیست و هدت عجیر گوش شجوا ،ادبیات مجاسب ،بیه گف  ،سالح کردن ،اس فاده از
آقایی و
همکاران
)1342

برساخت اج ماعی
رف ار مهیوب کارکجان
نیرو ی ان رامی از نگاه
داندشویان

زبان مادری ،شیر خواندن ،تأیید کالمی سخ  ،شما خهاب کردن ،جدی بودن ،چده گف  ،هه
صسب ی با کودکان ،اح راح ،تأیید با حرکت سر ،نگاه رو به پایی  ،همدلی ،سکوت ،آراس گی ،تمرکا،
چرره گداده ،ح

فاصیه ،لس مالیه ،حمایت از مریوح ،آهس ه سخ گف  ،حمایت از زنان ،اش یاق،

لبخجد زدن ،اس واری و تسی بر خوید

است .بررسی عجیرهای پدیدارشده حاکی از وجود دو دس ه

عجیرهای کالمی و عجیرها ی غیرکالمی در ساخت اج ماعی واقییت رف ار مهیوب نیروی ان رامی
است .ن ایج حاکی از آن است که بدون در نرر گرف

موقییت بروز رف ار ،تیویری به شدت مجسشه

و یکپارچه از رف ار مهیوب ماموران نیروی ان رامی در ذه افراد وجود دارد.
باباصفری
و
همکاران
)1347

الگوی تسییق مسیر

یاف ه ها ندان داد که بی نوع دوس ی،نگرش کم

نسبت به دیگران ،نگرش کم

به امور خیریه

رواب بی نوعدوس ی ،عادالنه ،باروهای عادالنه عمومی و جرانی،باروهای ناعادالنه با رف ارهای اج ماعی رابهه مثبت و
نگرش ها و باورها با میجادار وجود دارد .ن ایج تسیییی مسیر و میادله ساخ اری حاکی از آن است که اثر مس یه نوع
رف ار اج ماعی مهیوب دوس ی بر نگرش ها ،باورهای عادالنه جرانی و رف ارهای اج ماعی مهیوب و اثر غیر مس یه نوع
دوس ی ،بر باورهای عادالنه عمومی ،ناعادالنه جرانی و رف ارهای اج ماعی مهیوب حمایت کرد.
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محققین و

موضوع اصلی مورد

زمان انجام

بررسی

یافته ها و نتایج بدست آمده

تحقیق
در بی داندشویان
دخ ر

تسییق دادهها در بخش کیفی با رویکرد تسییق تماتی

براون و کالرک  )0220انشاح شد .ن ایج

کر و

تبیی عوامق موثر بر

بخش کیفی پژوهش ندـاندهجدة آن است که سه دس ه از عوامق فردی ،سازمانی و برونسازمانی

همکاران

دوس ی در مسق کار با

بـا زیرم غیرهای خود در ایشاد دوســ ی در مسق کار ن ش دارند .ن ایج بخش کمّی پژوهش نیا

)1340

رویکرد مردح نگاری

ندــان میدهـد که عوامق فردی به میاان  ،)2/41عوامق ســازمانی به میاان  )2/01و عوامق
برونسازمانی به میاان  )2/8بر دوس ی در مسق کار تأثیرگذار هس جد.
م اله حاضـر وضییت کجش های دگردوس انه شرروندان تررانی را قی ی

دهه به تیویر بکدد و

مهالیة تهبی ی کجش روند تغییرات عوامق اثرگذار بر ای امر اخالقی را ندان دهد .ن ایج ندان داد در هر دو پیمایش از
امیجی
)1348

دگردوس انة شرروندان میان م غیرهای اثرگذار -سرمایة اج ماعی ،سرمایة فرهجگی ،سرمایة اق یادی ،نگرش دگردوس انه و
تررانی دو م هع

نوع دیجداری -بیدـ ری تغییرات کجش دگردوس انه را سرمایة اج ماعی تبیی میکجد .همچجی  ،در

 1329و ،)1349

هر دو پیمایش رابهة نگرش دگردوس انه و کجش دگردوس انه میجادار بوده و رابهة نوع دیجداری با
کجش دگردوس انه در پیمایش ساخ  1329میجادار بوده و در پیمایش ساخ  1349میجادار نبوده است.
ن ایج ندان داد که بی ویژگی های روان آزرده گرایی و رف ار جامیه پسجد زنان رابهه مجفی میجی

رابههای رف ار جامیه
آقایوسفی

پسجدی و گرایشهای

و

مهیوب اج ماعی در

همکاران

زنان با پجج عامق

)1349

شخیی ی کاس ا و م
کری

داری وجود دارد .همچجی بی ویژگی برون گرایی و رف ـار جـامیـه پســجـد زنان رابهه مثبت
میجاداری وجود دارد .همچجی بی ویژگی گدودگی یا بازبودن نسبت به تشربه) و رف ار جامیه
پسـجد رابهه مثبت میجاداری وجود دارد .بی ویژگی مواف بودن و رف ار جامیه پسجد زنان رابهه
مثبت میجاداری وجود دارد .و بی ویژگی با وجدان بودن و رف ار جامیه پســجد زنان رابهه مثبت
میجاداری وجود دارد .بی رف ار اج ماعی مهیوب و رف ار جامیه پســجد زنان رابهه مثبت میجاداری
وجود دارد .همچجی بی مولفه های رف اراج ماعی مهیوب رف ارهای اج ماعی مهیوب ناشــجا ،
رف ارهای اج ماعی نوع دوس انه ،رف ارهای اج ماعی هیشانی و رف ارهای اج ماعی بسرانی با رف ار
جـامیـه پســجد زنان رابهه مثبت میجاداری وجود دارد تجرا مولفه رف ارهای م ابیت آمیا با رف ار

سنجش رفتارهای نوعدوستانه..
نام
محققین و

موضوع اصلی مورد

زمان انجام

بررسی

یافته ها و نتایج بدست آمده

تحقیق
جامیه پسـجد میجادار نیست .ن ایج پژوهش ندان داد که گرایش های مهیوب اج ماعی و ویژگی
های شخیی ی میتوانجد رف ار جامیه پسجدی را پیش بیجی کججد.
با توجه به ن ایج پژوهش حاضـر ،افراد با سرمایة اج ماعی بید ر ،در قیا

با دیگران نوعدوست

ترند .ن ایج رگرسـیونی تس ی بر حسب مؤلفه های سرمایة اج ماعی اع ماد اج ماعی ،مدارکت
رسـمی ،مدارکت غیر رسمی ،رواب اج ماعی ،ارزش هاو احسا
مؤلفه های سـرمایة اج ماعی تجرا اع ماد اج ماعی ،احسـا

تیی ) ندان میدهد که از بی

تیی و مدـارکت غیر رسمی دارای

شارع پور

تاثیر سرمایه اج ماعی

تأثیر میجادار و مثبت بر نوعدوسـ ی اسـت .همچجی در میادلة دوح ،تبیی نوعدوسـ ی بر حسب

و آرمان

بر نوع دوس ی در شرر

تیی  ،مدارکت

)1343

ترران

مشموع م غیرهای مسـ ق ندـان میدهد که م غیرهای اع ماد اج ماعی ،احسا

غیررســمی و تسی ـیالت ،تأثیر میجادار و مثب ی بر نوعدوس ـ ی دارند .با توجه به ن ایج ،ســرمایة
اج ماعی و مؤلفههای آن تأثیر به ساایی در کجشهای نوعدوس انه دارند ،لذا باید با ت ویت سرمایة
اج ماعی برای توسیه همهجانبه و م وازن نراح اج ماعی و شخیی ی گاح برداشت تا با ارت ای سهم
توســیة جامیة و نراح شــخیــی ی افراد میاان کجشهای اخالقی و به قور خاص تر کجشهای
نوعدوس انه افاایش یابد.
ن ایج آمار توصیفی مدخص کرد که میاان رف ارهای اج ماعی مهیوب جوانان شرر اصفران بیش
از حد م وســ م یا

جوادیان و
همکاران
)1340

سجشش رف ارهای
مهیوب جوانان شرر
اصفران و عوامق
شخیی ی موثر بر آن

مهیوب ناشــجا

می باشــد میانگی  .) 2200ای افراد در خرده م یا

رف ارهای اج ماعی

میانگی  )0300و هیشانی میانگی  )0108بید ـ ری نمره کســب کرده اند .از

قرفی کم ری میانگی به بید رف ار اج ماعی مهیوب جمیی  )007تیی داشـت که ندــان دهجده
ضی

جوانان در ای بید رف ارهای اج ماعی مهیوب است .ن ایج حاصق از مدخ میادالت ساخ اری

ندـان داد که از میان عوامق پجشگانه شـخییت ،عامق های برون گرایی ،انیهاف پذیری ،تواف
پـذیری و وشیفـه شــجـاســی بر رف ـارهای اج ماعی مهیوب جوانان تاثیر مثبت میجادار دارند
.)p>2/21
اردبییی بر اسا

بیرامی و

بررسی ن ش عامق

با هدف پیدـبیجی تسوخ اخالقی و میاان نوع دوسـ ی داندشویان داندگاه مس

همکاران

های شخیی ی در

عامق های شـخیـی ی انشاح شد .برای گردآوری اقالعات جمییت شجاخ ی ،پجج عامق شخیی ی

)1342

پیش بیجی تسوخ

 )NEO-FFIو پرسدجامه های تسوخ اخالقی و نوعدوس ی « ما » اس فاده شد .ن ایج رگرسیون
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موضوع اصلی مورد
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تحقیق
اخالقی و میاان نوع

همامان ندــان داد که از بی پجج عامق شــخیــی ی دو بید روانرنشور خویی به قور مجفی) و

دوس ی

انیهافپذیری به قور مثبت) ســره میجیداری در پیدــبیجی تسوخ اخالقی دارند و در ادامه ن ایج
رگرسـیون همامان ندــان داد که از بی پجج عامق شــخیـی ی تجرا دو بید وجدانی بودن قادر به
پیدبیجی میاان نوع دوس ی داندشویان می باشد

ن ایج ای تس ی ات بیانگر ای است که
بخدی از ن ایج در ارتباط با م غیرهای زمیجه ای چون،س ،جج ،پایگاه
اج ماعی و اق یادی بوده است که در بخدی از پژوهش ها رابهه میجادار بی ای
م غیرها با نوع دوس ی وجود داش ه است و در برخی از ای دس ه از تس ی ات انشاح
شده رابهه میجادار نبوده است باالخص تفاوت میجاداری بی زنان و مردان برای ابراز
رف ارهای نوع دوس انه میجادار به دست نیامده است.
در بخدی دیگری از پژوهش ها نمادهای ارتباط کالمی و غیر کالمی از
مجرر پاسخگویان در ابراز رف ارهای نوع دوس ی پیی

مورد تاکید و حمایت قرار

گرف ه بود و عوامق درون سازمانی و برون سازمانی می تواند به اع الی ابراز ای
رف ارها کم

نماید.

درواقع نوع دوس ی با رف ارهای مهیوب اج ماعی همدلی ،مسئولیت پذیری)،
رف ارهای جامیه پسجد ،نگرش به باورهای عادالنه عمومی ،باورهای اخالقی ،باورهای
دیجی و اع ادی ،ابیاد ویژگی های شخیی ی،سرمایه اج ماعی باالخص در
خانواده)،اع ماد اج ماعی،رف ارهای دیگرخواهانه و…)رابهه میجادار با م ادیر م فاوت
در ای تس ی ات داش ه است.
با توجه به مهالیات انشاحشده در حوزه مجابع داخیی باید بیان کرد که
 در بی پژوهش های داخیی برخی از ججبة نرری به آن پرداخ ه اند.

سنجش رفتارهای نوعدوستانه..

 بیضی دیگر از پژوهش ها به قور مس یه به م ولة نوع دوس ی پرداخ ه اند.
 برخی دیگر ای م وله را در ارتباط با ســایر ارزش های اخالقی بررســی
کرده اند.
 مرور پژوهش های حاضـر ندـان می دهد که سجشش م غیرهای مس ق با
ضی

همراه بوده است.

نوش ار حاضر سیی بر آن دارد که:
 پژوهش حاضر در تالش است که از مجرر نگرش شرروندان رف ارهای نوع
دوس انه پیی

که می تواند آن را ت ویت کجد مورد ارزیابی،تسییق و تبیی قرار دهد.

 چجی تس ی اتی از مجرر رواندجاسی اج ماعی با توجه به ایجکه کم ر پژوهش
هایی در پیی

در ای حوزه صورت گرف ه است ،می تواند ای نوع پژوهش بید

تازگی به همراه داش ه باشد.
 سجشش م غیر وابس ه در تس ی حاضر می تواند در راس ای اهداف رف ارهای
پیی

ان الب اسالمی ایران  ،شرروندان را همگاح با برقراری نره و امجیت از مجرر

پیی

و ت ویت همبس گی اج ماعی مرتب باشد.
 در راس ای ن ایج تسیییی و تبییجی بدست آمده از جمع آوری اقالعات جامیه

مورد مهالیه در سهم کالندرر مدرد که برای اولی بار ای نمونه از پژوهش ها
صورت می گیرد ،در جرت اهداف میاونت اج ماعی نیروی ان رامی می توان آموزه
های عمییاتی و کاربردی را برای پیی

در قالب ت ویت رف ارها و باروهای اخالقی

تدوی نماید.
مبانی نظری
در ادامه ای مبسث در راسـ ای مالحرات نرری مهرح شده برای م غیر مورد
مهالیه به اجماخ اشاره به مباحث نرری در سهور ذیق می نمائیه.

فصلنامه تابستان 0011

از دهه  1402مساله نوع دوس ی در رواب اج ماعی ،به عجوان موضوعی بی رش ه
ای ،به قور گســ رده مورد توجه قرار گرفت و در تبیی عیق آن نرریات م یددی
ارائه گردید.بر اســا

نرریه یادگیری اج ماعی 01رف ار 0مسیــوخ یادگیری های

پیدـی است .به تیبیر دیگر رف ار کجونی ،م اثر از ت ویت های گذش ه است .در هر
موقیی ی ،شــخص رف ارهای مییجی را می آموزد که بر اثر تکرار ممک اســت به
صورت عادت در آیجد .وق ی شخص،دوباره در آن موقییت قرار بگیرد سیی خواهد
کرد همان رف ار عادت شـده را تکرار کجد کریمی .)37 ،1323،از نگاه اندیدمجدان
نرریه یادگیری اج ماعی ،نوعدوسـ ی 0ریده در یادگیری گذش ه دارد و فرایجدهای
پـاداش -تجبیـه و نیا مدــاهده الگو بر بروز رف ار نوع دوســ انه تاثیر می گذارند
( .)Lippa,1994:498التانه و دارلی )1472 0در چارچوب نرریه تیــمیه گیری،3
بر فرآیجدهای پیچیده شــجاخت اج ماعی و تیــمیه گیری 0اشــاره می کججد .به زعه
التانه و دارلی 0انسـان در برابر هر موقیی ی،خود به خود واکجش ندان نمی دهد .اگر
فردی با ی

موقییت اضــهراری مواجه شــود 0مداخیه یا عدح مداخیه در قی ی

فرآیجد پجج مرحیه ای شـکق می گیرد .درک موقییت ،تفسـیر موقییت به صورت
کم

خواهی ،برعرده گرف

مســئولیت ،پیدا کردن راه کم

رســانی وتیــمیه

گیری برای مداخیه) به اع اد التانه و دارلی ،رف ار نوع دوســ انه زمانی شــکق می
گیرد که فرد در مواجره با حالت های اضهراری به تماح مراحق جواب مثبت بدهد.
ییجی م وجه وضـییت خاص شـده باشـد ،وضـییت را اضهراری تفسیر کرده باشد،
مسئولیت را بر عرده گرف ه باشد 0راه کم

رسانی را بید باشد و با مساسبه پیامدها0

تیــمیه به مداخیه بگیرد ( .(Baron&Byrne, 1997: 366در واقع مجرور از نوع
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دوس ی گرایش به انشاح رف ارهایی است که فرد در ی
به مداخیه و کم

موقییت اضهراری که نیاز

است به نفع دیگران انشاح می دهد.

برخی از نرریـه پردازان در تبیی رف ـارهای نوع دوســ انه به ن ش هجشارهای
اج ماعی اشاره می کججد و می دند که رف ارهای نوع دوس انه ،ریده در میاان درونی
ســازی مســئولیت اج ماعی 1دارد .ای مولفه هجشاری است که بر اسا
افرادی که نیازمجد هسـ جد ،مخیـوصاً کسانی که به کم
چدــه داشــ ی ،کم

آن باید به

ما وابس ه اند ،بدون هیچ

کرد(.)Berkowitz,1972در ای نوع هجشار بیدــ ر اوقات

انســانهـا نه به دلیق اح ســاب ســود بازگدــ ی ،که برمبجای وجود هجشارهای
مســئولیـتبخش اج ماعی ،به دیگران کم

میکججد .در برخی تس ی ات وق ی از

سوژهها پرسیده شد که چرا به یاری میدومان ش اف هاند ،آن ها گف جد ف

کاری را

انشاح دادهاند که درســت تدــخیص دادهاند .بیدــ ر آن ها می دند کم

شــان را

هجشارهای اج ماعی تأیید میکجد .درواقع ســوژههای مابور از هجشارهای اج ماعی
مدوق امدادگری به مس مجدان آگاه بودند برکووی ا  .)920 :1323،ای نوع رف ار را
که مهاب ایدهآخهای اج ماعی نیســت و نســب اً ازقری پاداشهای پیشبیجیپذیر
تست تأثیر قرار نمیگیرد رف ار "مسئولیتپذیری" نامیده می شوند .ای نوع رف ار به
برآورده کردن ان رـاراتی می پردازد کـه جامیه از فرد ان رارش را دارد؛ پ

نوعی

ال ااح به عمق در موقییت های گوناگون به دلییی ت ید نسبت به سایری خواهد بود.
ســبسـانی نژاد و فرادانش.)122 :1374،همدلی 0هه به عجوان مولفه ای از رف ار نوع
دوسـ انه می تواند نوعی تیمیمی به اقداح عمق در نرر گرف ه شود .همدلی در واقع
نوعی آگاهی است که ناشی از شرای مجفی پیش آمده،وضییت دردناک فرد نیازمجد
و احسـا

نیاز به مداخیه شکق می گیرد .بدی میجا همدلی مدخیه عاقفی و روانی
Social Responsibility Norm
Empathy

1
2
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همدلی که آگاهی از افکار ،احسـاسـات و حاالت ذهجی دیگران اسـت ،زمیجه ساز
همانجدی افراد با یکدیگر در عرصه های مخ ی

اج ماعی است .زرش انی 1329،به

ن ق از گیچی و همکاران )121 :1348،باتســون 1در قالب نرریه همدلی که عمدتاً
میهوف به تبیی ویژگی های مردمان نوع دوســت اســت ،نوع دوسـ ی را برحسب
توانـایی و میاان همـدلی تبیی می کجـد و می ـد اســت افرادی که در مواجره با
وضـییت های اضهراری ،قادر باشجد خود را به جای فرد قربانی یا نیازمجد بگذارند،
مس مق تر است اقداح به رف ار نوع دوس انه نمایجد( Deaux & weightsman,1990:

 288به ن ق از احمدی .)42 :1322،یکی از فضــایق اخالقی و ارزش های اج ماعی
که م فکران فیســفی،اخالقی،اج ماعی و… را در جرت حق میضــالت و گرف اری
های اج ماعی به خود جیب کرده است دیگر خواهی 0است .دگرخواهی نوعی رف ار
نوع دوسـ انه است که در آن ی

فرد انسانی با هایجه خود به فرد دیگری سود می

رساند .ای مفروح یکی از مکاتب واقع گرای اخالقی است که می د است هر کاری
که به انگیاه دوسـ ی دیگران و به فرمان عاقفه غیر دوسـ ی از انســان صادرگردد
خوب و هر آن چه به انگیاه حب ذات و مییست خوید
بدی م یـ
تکالی

از انسان صادر گردد به

میگردد نیـیری .)349 :1320،از مجرر اگوست کجت 3م د

تری

و همچجی بـــاالتری سـیادت،دیگر خواهی اسـت و می توان پیش بیجی

کرد که مدنیت ،ن یشه دیگرخواهی نوع دوس ی) است ،که قوه ع یی بر آن ضمیمه
می شـود و بر ح

خودخواهی غیبه می کجد تا سرانشاح به صورت عد به انسانیت

در آید آرون )114 :1327 ،به نرر وی در هر انسانی دو نیروی مشاایی وجود دارد.
یکی از ان ها میهوف به خود و در تی یب مجافع خود اســت که خودخواهی است و
دیگری میهوف بـه دیگری و در جرـت مجـافع دیگران اســت که نوع دوســ ی
1

Butson
Altruism
3
A.Cont
2

سنجش رفتارهای نوعدوستانه..

دیگرخواهی)تیری

می شــود ،ای نیرو شــالوده اصــیی جامیه اســت( & Scott

 .)Seglow,2007از نرر وی دیگر خواهی را توجه غیر خودخواهانه نســبت به رفاه
دیگران باید دا نسـت؛ در ای صورت می توان دریافت که دیگر خواهی ن هه م ابق
خودخواهی قرار دارد رف ار دیگرخواهانه بیانگر ارزش گذاری اصوخ اخالقی همچون
عدالت،برابری و خیر بیدـ ر نسبت به گروه بارگ ری است و جایگاه آن در تیامق
اج ماعی باالتر از رابهه بده و بس ان است ذکایی.)070 :1370،
در نرایت با توجه به مباحث که شــرح آن ها در سهور قبق آمد ،نوع دوس ی
در زمرة کجش هایی اســت که به صــورت داوقیبانه با هدف کم

رســانی بدون

ان رـار پاداش انشاح می گیرد .در ای نوع کجش ،فرد به جای توجه به مجافع خود به
مجافع دیگری توجه می کجد و رف ار او میهوف به دیگران اســت .هدف از کم
کردن به دیگری کســب اع بار اج ماعی اســت .برخی می دند ممک اســت افراد
ان رار پاداش مادی نداش ه باشجد ،اما با کم

کردن به دیگری پاداش عاقفی درونی

کسب می کججد .در رواندجاسی رف ارگرایان برپیامد ای کجش ها تأکید دارند ،و در
رواندجاسی اج ماعی با تأکید بر یادگیری اج ماعی ،کم

کردن با دریافت ت ویت

و مداهده دیگران آموخ ه می شود؛ چجی آموخ جی با تأکید بر شیوه های تربی ی و
فراگیری هجشارهای اخالقی از ســوی نرادهای اج ماعی در دوران کودکی صــورت
گرف ه و در بارگسـالی ای انگیاه های نوع دوسـ انه از قری رشد همدلی ،درونی
شدن هجشاراخالقی کم

کردن به دیگری،احسا

مسئولیت داش

تس

می یابد.

در جامیه شــجاسی ای فرایجد جامیه پذیرانه در سهم نراح رف اری و شخیی ی باعث
می شــود که فرد خود را در برابر رنج و آالح دیگری مســئوخ بداند و احســا
مسـئولیت کجد،با ای وجود تمایق به نوع دوس ی با گس ره اع ماد و تداوح رواب در
ورای اج ماعات قبییی خانواده ،دوسـ ان،آشجایان،نادیکان،خویداندان و…) بید ر
می شود؛ و باعث ایشاد وابس گی م یردانه و تیرد تیمیه یاف ه می گردد .به نوعی فرد
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همه انسان ها را از خود دانس ه و در برابر همه احسا
کجد؛ و همه افراد در تیری

تیرد ،تکیی

و مسئولیت می

او از دوس ـ ی جای گرف ه و بر اســا

آن فرد در کار

خود برابر همه اعضــای اج ماع جامیه ای احســا

مســئولیت می کجد امیجی:1348،

 .)344در همی ارتبـاط چجی کجدــی به صــورت همدلی به عجوان ی
شـخیـی ی و ی

ویژگی

توانایی به درک موقییت دیگری در شرای بسرانی بروز رف ارها

جامیه گرا و جرت گیری مثبت اج ماعی در هجگاح نیاز مجشربه می شــود؛ زیرا در
تیامالت میان فرد ،درک اندیدــه و احســاســات دیگر موجب تســریق فرآیجدها و
رف ارها دیگری مسور مانجد همدردی،تسـیی دادن ،کارها داوقیبانه و نوع دوس ی می
گردد هافم  0220،به ن ق از هاشــمی و همکاران )8 :1340،در نرایت تبیی چجی
کجش هایی در سهم رف اری و عرصه عیجیت م اثر از نگرش ها و ذهجیت هاست .در
نرایت بر اسا

ای چارچوب مدخ مفرومی در سهور ذیق قابق بررسی است.

شکل :1مدل مفهومی تأثیر متغیرهای زمینه ای بر رفتار نوع دوستانه

با توجه به آنچه که در ســهور قبق و مباحث نرری و تدوی مدخ مفرومی
بیان شد فرضیه های ای پژوهش ایجگونه بیان می گردد.

سنجش رفتارهای نوعدوستانه..

 بی ججسیت با رف ار نوع دوس انه پیی

و مولفه های آن از مجرر شرروندان

رابهه میجاداری وجود دارد.
 بی گروه های تسیــییی پاســخگویان با رف ار نوع دوس انه پیی

و مولفه

های آن رابهه میجاداری وجود دارد.
 بی گروه ســجی پاســخگویان با رف ار نوع دوس انه پیی

و مولفه های آن

رابهه میجاداری وجود دارد.
 بی مجـاق شــرری با رف ار نوع دوســ انه پیی

و مولفه های آن رابهه

میجاداری وجود دارد.
 بی خوشه های مجال ی پاسخگویان با رف ار نوع دوس انه پیی

و مولفه های

آن رابهه میجاداری وجود دارد.
 بی سـرکالن ری های مدــرد با رف ار نوع دوس انه پیی

و مولفه های آن

رابهه میجاداری وجود دارد.
روش شناسی

در ای پژوهش ،از روش کمی،راهبرد پیمایش و اباار پرسدجامه مس

ساخ ه

اس فادهشده است.همچجی هدف ای پژوهش توصیفی و همبس گی بوده است جامیه
آماری موردمهالیه در ای پژوهش کییه شرروندان  02تا  94ساخ شرر مدرد زن و
مرد) هست؛ که مردان  94/7درصد وزنان 82/0درصد جامیه آماری هس جد.بر اسا
ن ایج سرشماری  1348بر اسا

شیوه نمونه گیری م جاسب با حشه هر مجه ه به

قورخوشه ای تیادفی پاسخگویان هر مجه ه در سهم نواحی و مسیه ها ان خاب شده
اند که در حدود  022نمونه اقالعات پرسدجامه جمع آوری شد .گویه سواالت تس ی
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بر اسا

لیکرت مب جی بر م یا

قی

رتبه ای  1تا  )7در بی پاسخگویان توزیع

شده است.1
جدول :2تعیین تعداد نمونه برای گروه های سنی مورد مطالعه
گروههای سنی

مرد

درصد

زن

درصد

جمع

درصد

 22-22ساله

110237

19/7

114080

18/8

031024

11/1

 22-21ساله

187032

02/0

184339

02/7

310809

22/6

 02-02ساله

102382

00/1

102303

01/2

330073

21/2

 02-01ساله

139933

17/0

133004

17/3

002200

11/1

 22-22ساله

121712

13/3

44491

10/4

021081

10/1

 22-21ساله

27200

11/8

22729

11/8

170800

11/1

جمع

161162

122

162160

122

1101161

122

قیمرو ای تس ی کالندرر مدرد مرکا اس ان خراسان رضوی است که در
ساخ  1340با اح ساب نواحی مجفیق تو

و قُرقی با  38197هک ار و مساحت302

کییوم رمربع در شماخ شرق ایران قرار داش ه است .قوخ جغرافیایی  84درجه و 0
دقی ه تا  02درجه و  32دقی ه و عرض جغرافیایی  38درجه و  99دقی ه تا  37درجه
و  7دقی ه به صورت شرقی -غربی در حوضه آبریا کد

رود ،بی رش هکوههای

بیجالود و هاار مسشد ای شرر مس ر شده است؛ و ارتفاع شرر از سهم دریا  444م ر
می باشد سالجامه آماری شرر مدرد .)1344 ،47ای شرر به عجوان دومی کالندرر
بارگ کدور ،کارکرد مذهبی -زیارتی دارد .بدری و قیبی )183 :1341،در زمان
افداریان،پای خت ایران بوده است،و دومی

شرر پرجاور ایران ،بید از ترران

 1بر اساس طیف لیکرت به ترتیب بیشترین صفت به گزینه ،خیلی زیاد ( ،)2زیاد( ،)6تاحدی زیاد()5
تا حدی کم ( ،)4کم( ،)3بسیارکم( ،)2اصالً ()1اختصاص داده شده است .بر مبنای تبدیل مقیاس رتبه ای به
شبه فاصله ای شاخص های طیف لیکرت مذکور را در سطح فاصله ای مورد سنجش قرار گرفته است

سنجش رفتارهای نوعدوستانه..

است حیاتی.)118 :1341،شکق گیری فضایی ،زندگی اج ماعی ،فرهجگی ،اق یادی و
سیاسی ای شرر به قور کامق تست تأتیر عوامق مذهبی بوده است.در حاخ حاضر ای
شرر دارای 13مجه ه 37،ناحیه خدمات شرری 92،ناحیه شررسازی و 172مسیه
دارد سالجامه آماری شرر مدرد .)1344 ،47بر اسا

سرشماری ساخ  1348در سهم

مجاق  13گانه شرری مدرد مجاق  3 ،0و  12شرری به ترتیب دارای بید ری تراکه
جمیی ی و مجاق ثام  2 ،و  10به ترتیب دارای کم ری تراکه جمیی ی است گایده
شاخص های جمیی ی شرر مدرد.)13 :1340 ،

نقشه -1سطح توسعه یافتگی و برخورداری از امکانات شهری مناطق شهر مشهد
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ازآنشاییکه مدــرد دومی شــرر پرجمییت ایران مسســوب میشود؛ گروههای
اج ماعی و مجال ی بسیار م جوعی دارد؛ در تس ی ی با عجوان سامانه اقالعات اج ماعی
مکانی شرر مدرد که در ساخهای قبق انشاحشده است اقالعات اج ماعی شرروندان
جمعآوری گردیده اســت و بر اســا

ای اقالعات پایگاه اق یــادی و اج ماعی

شرروندان مدردی به پجج خوشه مجال ی ت سیهشده است .در همی راس ا پژوهدی در
قالب تسییق ثانویه با عجوان مرزبجدی فضای اج ماعی نواحی شرر مدرد توس مس
قرح مذکور به ان دــار درآمده اســت .هدف نوش ـ ار ای بوده اســت که مرزبجدی
اج ماعی نواحی شــرر مدرد در مجاق شرری بهصورت تسییق خوشهای موردمهالیه
قرار گیرد .در ای تسییق خوشــهای نویسجده گروههای م شان
تفکی

نموده درن یشه خوشـهبجدی مجاسـب بر اسا

سهم تسییالت سرپرست خانوار مورد تفکی

را شجاسایی و از هه

سرانه خانوار ،پرس یژ شغیی و

قرارگرف ه است .یوسفی)00 :1322،

بهعبارتدیگر گروههایی از نواحی با کم ری تفاوت بید ری شباهت) و بید ری
تفاوت کم ری شـباهت) بی دسـ هها شــکقگرف ه اســت .جدوخ ذیق بر اسا
یاف ههای تس ی حاضـر که بیانگر ت سیه مجاق و نواحی شرری به  8خوشه مجال ی
است بهاخ یار درسهور ذیق بیان شده است.
جدول:0تفکیک خوشههای منزلتی بر حسب نواحی و مناطق شهری
خوشه منزلتی

نواحی و مناطق هر خوشه

خوشه اول

نواحی دوگانه مجه ه  /1ناحیه  9مجه ه  /0ناحیه  1و  0مجه ه  /4ناحیه  3مجه ه  /12نواحی دوگانه مجه ه 11

خوشه دوم

ناحیه  1مجه ه  /0نواحی سهگانه مجه ه  / 2ناحیه  3مجه ه  /4نواحی  1و  0مجه ه  /12نواحی  1و  0مجه ه 10

خوشه سوم

نواحی  0و  3مجه ه  /0ناحیه  1مجه ه  /3نواحی سهگانه مجه ه  / 7ناحیه  1قهاع  1و  )0مجه ه ثام

خوشه چهارم

ناحیه  0مجه ه  /3نواحی  1و  0مجه ه  /9ناحیه  1مجه ه  /8نواحی  1و  0مجه ه  /0ناحیه  0قهاع  3و  )9مجه ه ثام

خوشه پنجم

ناحیه  3و  9مجه ه  /3ناحیه  3مجه ه  /9ناحیه  0مجه ه  /8ناحیه  3مجه ه  /0ناحیه  3مجه ه 10

سنجش رفتارهای نوعدوستانه..

نقشه -2توزیع نواحی و مناطق شهر مشهد بر اساس خوشه های  1گانه منزلتی

جدوخ ذیق به اجماخ تیاری
بیان می کجد.

مفرومی و عمییاتی م غیرهای ای پژوهش را
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جدول :2تعریف مفهومی و عملیاتی مولفه های رفتار نوع دوستانه پلیس
تعریف مفهومی

مولفه

گویه

تعریف
عملیاتی
پیی

در جرت بر ر شــدن جامیه وشایفش را درســت انشاح می

دهد.
نگرش مردح
نوعی الااح درونی

مسئولیت پذیری

است که فرد برای
انشاح مهیوب همه
فیالیت هایی
است که بر عرده
او گذاش ه شده

رف ار نوع دوس انه

بیرهوف)1341 ،

به تیرد
درونی
به

پیی

پذیرش
رف اها و
احسا
وشیفه
نسبت به
آنان

ای روزها با وجود فدــاری که بر روی پیی
مواقع پیی

هســت،بیضـی از

ای فدــارها را نادیده می گیرد ،و با مردح همراهی

می کجد.
برای پیی

دسـ وراتی که مسولی و م امات می دهجد برای اجرا

مره است و نرر شرروندان در درجات بیدی اهمیت دارد
در جامیه پیی

از اع راف به خهای نیرو های خود نمی ترسد و

ح ی عذرخواهی هه می کجد و آن را به پای دیگران نمی اندازد.
پیی

در جـامیه وشیفه اش ای اســت که با اجرای م ررات و

قوانی مردح را به سمت ی
پیی

جامیه مجضب تر هدایت کجد.

از ایجکه اعماخ و رف ارش در میرض قضــاوت قرار بگیرد

اصال ً نگران نیست.
در جامیه اگر به پیی

وشیفه ای مسوخ شود ،با تماح وجود آن را

همدلی

انشاح می دهد.
از مجرر

پیی

در عی اق دار و قدرت با مردح مرربان برخورد می کجد.

شرروندان

پیی

در شـرای سخت زندگی مردح را درک کرده و همراهی

توانایی انسان

توانایی

برای شجاسایی و

درک

پیی

پاسخ دهی به

عاقفی

می داند.

حاالت ذهجی
دیگران

پیی

برای

فره شرای

می کجد.

پیی

خود را در همراهی حق مدــکالت جامیه با مردح شری
نســبت به مردمی که دچار مدــکالت و گرف اری هس ـ جد

حساسیت ویژه ای برای حق آن ها دارد.

ابوال اسمی:1322،

سخت

)12

زندگی و

دهد.

مدکالت

در جامیه مردح با صمیمیت با پیی

مردح

پیی

میموالً با صــبر و حوصیه به صسبت های مردح گوش می
رابهه برقرار کججد.

رف ارهای دیگر خواهی

سنجش رفتارهای نوعدوستانه..
ای رف ارها به هر

میاان

کاری که به

دیگرگرایی

انگیاه دوس ی

و گرایش

پیی

دیگران و به

به همدلی و

توجه قرار می دهد

فرمان عاقفه غیر

همکاری

دوس ی از انسان

پیی

با با

صادر گردد یا

شرروندان

پیی

گرایش فرد به

که آنها را

نره و امجیت را مورد توجه قرار می دهد.

کردن به

میشجاسد یا

کم

دیگران ،همدلی با

آنها را

دیگران و رفع

نمیشجاسددر

مدکالت دیگران

جرت حق

میرفردی و

مدکالت و

احمدی قارنائی،

نیازها و

)34 :1348

رفاه و

پیی

در اجرای تیــمیماتش خواس ـ ه های مردح را مورد توجه

قرار می دهد.
در اجرای وشـای

و ماموریت ها رفاه هموقجان را مورد

شیوه های عمق به قانون از سوی پیی  ،قوری هست که ح وق
مردح را همیده مورد توجه قرار دهد.
برای مردح عادالنه تری و مجیفانه تری شیوه های اجرای

راه هـایی را که پیی
بید ری کم

برای اجرای نره و قانون ان خاب می کجد

را به هموقجان خود می کجد.

آسایش
شرروندان

در ای تس ی از روایی صــوری تواف داوران) آلفـای کرونبـاخ 1م غیر
پرسدجامه جرت پایایی سواالت برابر با  2/200بدست آمده است جدوخ زیر اقییات
ضریب اع بار و روایی م غیر و مولفه های آن را ندان می دهد.

Cronbach’s Alpha

1

فصلنامه تابستان 0011
جدول :1ضرایب اعتبار و روایی متغیرو مولفه های آن
تعداد

پایایی

متغیر /مؤلفه

گویهها

آلفای

مقدار

تحلیل عاملی( روایی سازه)
آزمون

درجه

سهم

وریانس

بارتیت

آزادی

میجاداری

تبیین یافته

بید مسئولیت پذیری

7

2/230

2/830

42/899

01

2/222

بید همدلی

0

2/209

2/711

322/820

18

2/222

بید دیگرخواهی

8

2/208

2/720

091/841

12

2/222

رف ارهای نوع دوس انه

12

2/200

2/727

1808/019

183

2/222

کرونباخ

بر اســا

KMO

ن ایج جدوخ باال م دار آلفای رف ارهای نوع دوســ انه پیی

83/491

برابر

 2 /200بدســت آمده ون یشه م دار آزمون  KMOبرابر با  2/727در ســهم خهای
 2/28بدســت آمده اســت که بیانگر کافی بودن حشه نمونه را ندان می دهد م دار
آزمون بارتیت برابر با  019/9808در سـهم خهای یادشـده ندان از ای است که 0
عامق از 12عامق م غیر وابســ ه رف ار نوع دوســ انه)توانســ هاند در حدود 83/491
درصد واریان

م غیر مربوقه را تبیی کججد.با توجه به ایجکه داده های تس ی نرماخ

ندــده اســت از آزمون های ناپارام ری
پاســخگویان براســا

اســ فاده شــده اســت.همچجی یاف ههای

آمار توصــیفی و اســ جباقی و با به کارگیری از نرح افاار

 Spss21یاف ه ها مورد تشایه و تسییق قرار گرف ه است.
یافته های پژوهش

مرم ری ویژگی هـای جمیی ی جامیه مورد اشــاره در جدوخ به اخ یــار
توضیم داده شده است.

سنجش رفتارهای نوعدوستانه..
جدول:6خالصه توزیع فراوانی متغیرهای زمینهای جامعه مورد مطالعه
م غیرهای زمیجه ای

گروه های سجی

ججسیت

تسییالت

وضییت ازدواج

خوشه های مجال ی

حوزه اس سفاشی سر کالن ری
در سهم مجاق شرری

مولفه ها

فراوانی

درصد

 02-09ساله

29

12

 08-04ساله

24

12/6

 32-39ساله

20

12/0

 38-34ساله

139

22/0

 92-99ساله

74

10/2

 98 -94ساله

102

21/0

زن

317

12/6

مرد

023

21/2

تا دیپیه

001

90/1

دیپیه

139

01/0

داندگاهی

002

38/8

بی سواد

9

2/09

مشرد

100

07/0

م اهق

939

70/9

خوشه اوخ

100

07

خوشه دوح

132

01/7

خوشه سوح

113

12/2

خوشه چرارح

102

01/3

خوشه پجشه

07

11/0

سرکالن ری شماخ

102

22

سرکالن ری ججوب

100

21

سرکالن ری شرق

184

26/1

سرکالن ری غرب

109

21/0

سرکالن ری حرح مهرر

31

1/2

فصلنامه تابستان 0011

با توجه به ن ایج ت ریباً از نرر ججسیت پاسخگویان زنان بید ر از مردان بوده
است .سهم تسییالت پاسخگویان ،تادیپیه بید ر به نسبت دیگر گروه های تسیییی
3

بوده است ،بیش از پاسخگویان م أهق بوده اند.گروه سجی  38تا  34ساله ،به ترتیب
4

بید ری فراوانی را به نسبت دیگر گروه های سجی داش ه اند و میانگی سجی برابر با
و میانگی سجی  38/83ساخ بوده است .پاسخگویان خوشه های مجال ی دوح به نسبت
دیگر خوشه های مجال ی در ای تس ی مدارکت بید ری داش ه اند و پاسخگویان در
حوزه اس سفاشی سرکالن ری غرب،شرق ججوب ،شماخ و حرح مهرر به ترتیب در ای
قرح بید ری مدارکت داش ه اند.
جدول :1خالصه توزیع فراوانی بر حسب متغیر رفتار نوع دوستانه پلیس
شاخص ها
مسئولیت پذیری
همدلی
دیگرخواهی
رفتار نوع دوستانه

مقادیر

زیاد

متوسط

کم

فراوانی

170

927

17

درصد می بر

04/3

07/2

0/2

فراوانی

378

012

18

درصد می بر

00/8

38

0/8

فراوانی

308

084

10

درصد می بر

89/0

93/0

0/7

فراوانی

302

000

19

درصد می بر

83/3

99/9

0/3

همانهور که از ن ایج مدخص است نادی

میانگین

انحراف
معیار

8/0070

2/97002

8/2019

2/70222

9/2823

2/20142

8/2803

2/94988

به  72درصد از پاسخگویان در

سهم م وس به مسئولیت پذیری پیی  ،در حدود  00/8درصد به گویه زیاد در بید
همدلی پیی

و در حدود  89درصد در گویه زیاد برای مولفه دیگر خواهی در رف ار

نوع دوس انه پیی

نرر مثبت به عمیکرد رف اری نیروهای ان رامی در سهم مجاق

شرری داش ه اند .در مشموع در حدود بیش از نیمی از از پاسخگویان از عمیکرد

سنجش رفتارهای نوعدوستانه..

رف اری پیی

به عجوان نیروی ارزشی و اخالقی در سهم جامیه رضایت رف ار

عمیکردی در سهم مجاق شرری مدرد داش ه اند.
در ادامه وضییت میانگی مولفه ها و م غیر مورد سجشش در سهم مجاق شرری
در جدوخ ذیق به تیویر کدیده شده است.
جدول :6وضعیت میانگین متغیر و مولفه های تحقیق در سطح مناطق شهری مشهد
مجه ه1

مجه ه0

مجه ه 3

مجه ه9

مجه ه8

مجه ه0

مجه ه7

مجه ه2

مجه ه4

مجه ه12

مجه ه11

مجه ه10

م غیر/

مجه ه13

مجاق
مولفه
مسئوخ

32

33

17

17

10

19

18

14

02

18

32

07

30

8/9

8/8

8/3

8/0

8/0

8/0

8/1

8/2

8/7

8/7

8/0

8/0

8/3

24

21

29

07

27

03

40

70

19

08

32

27

39

8/1

8/9

8/0

9/3

8/0

9/9

9/2

9/0

8/2

8/4

8/0

9/3

8/7

دیگرخ

22

44

21

29

08

94

28

70

44

22

23

11

19

واهی

9/7

9/0

9/0

9/9

8/3

9/1

9/0

9/2

9/3

8/2

8/7

8/9

8/7

نوع

11

13

23

04

18

74

22

41

10

19

00

24

02

دوست

8/9

8/9

8/2

9/0

8/4

9/0

8/8

9/2

8/2

8/7

8/0

8/8

8/0

یت
پذیری
همدلی

رف ار

انه

با توجه به ن ایج جدوخ می توان اشاره به ای کرد که در ی
م غیرهای جدوخ از بازه میانگی لیکرت که  )3/8بر اسا

قی

نگاه کیی تماح
 1تا )7اصالً تا

خییی مواف ه) بوده میاان ای میانگی ها در بی م غیرمورد سجشش و مولفه های آن
باالتر از حد م وسـ بوده اسـت .در بی مجاق شــرری مجه ه  13ثام ) بید ر و
مجه ه  9به نسبت دیگر مجاق کم ر بدست آمده است.

فصلنامه تابستان 0011
جدول  :2وضعیت میانگین متغیر و مولفه های تحقیق بر حسب خوشه های منزلتی و سرکالنتری
ها مناطق شهری
خوشه ها

حوزه استحفاظی سرکالنتری های شهر مشهد

خوشه های منزلتی شهر مشهد

خوشه اول

خوشه دوم

خوشه سوم

خوشه چهارم

خوشه پنجم

سرکالنتری شمال

سرکالنتری جنوب

م غیرها

8/070

8/128

و مولفه ها
مسئولیت

8/081

8/309

8/017

8/244

8/098

سرکالنتری شرق

ها

سرکالنتری غرب

سرکالن ری

8/174

فرماندهی ان رامی ثام

مجال ی

8/003

1/216

پذیری
همدلی

8/100

8/108

9/432

9/742

8/294

9/492

8/222

9/284

8/149

1/006

دیگرخواهی

9/494

9/440

9/402

9/981

9/401

9/410

9/228

9/800

8/212

1/112

رف ار نوع

8/134

8/107

8/288

9/210

8/121

8/203

8/292

8/420

8/170

1/266

دوس انه

با توجه به ن ایج جدوخ می توان اشــاره کرد که براســا

مییار بازه قی

لیکرت

میاان میانگی م غیرمورد سـجشش و مولفه های آن باالتر از حد م وس بدست آمده
اسـت .در بی خوشه مجال ی دوح به نسبت دیگر خوشه های مجال ی در سهم مجاق
شـرری مدـرد و در سـهم سرکالن ری های حوزه اس س فاشی شرر مدرد فرماندهی
ان رامی حرح مهرر ثام ) به نسبت دیگر سرکالن ری ها از م ادیر بید ری برخوردار
بوده است.
آزمون T- testمیانگی دو گروه مس ق را با یکدیگر م ایسه می کجد.از ای
آزمون برای مساسبه فاصیه اقمیجان و یا آزمون فرضیه تفاوت میانگی دو جمییت
در زمان نامدخص بودن انسراف اس اندارد و اس الخ نمونه ها از یکدیگر) اس فاده
می شود .کرلیجشر .)890 :1377،با توجه به ای مباحث در سهور ذیق جداوخ مربوقه
به بیان آزمون مربوقه پرداخ ه اند.

سنجش رفتارهای نوعدوستانه..
جدول:12آزمون تحلیل واریانس جنسیت با متغیرهای تحقیق
آزمون لون
م غیرهای
تس ی

میجاداری

آزمون

Sig

2/208

2/279

F

آزمون برای میانگی ها

t

1/338

df

Sig.
(2)tailed

تفاوت

تأیید یا

میانگی ها

رد

823/078

2/123

2/28181

مسئولیت
پذیری

زن

تیداد317 :

میانگی 8/0814 :

مرد

تیداد023 :

میانگی 8/0229 :

0/028
همدلی

زن

تیداد317 :

میانگی 8/2829 :

مرد

تیداد023 :

میانگی 9/4222 :

0/888
دیگر
خواهی

نوع دوس انه

2/211

1/702

883/020

2/228

زن

تیداد317 :

میانگی 9/4130 :

مرد

تیداد023 :

میانگی 9/7408 :

2/130
رف ارهای

2/210

1/330

838/020

2/124

2/229

1/412

818/203

2/280

زن

تیداد317 :

میانگی 8/2439 :

مرد

تیداد023 :

میانگی 8/2197 :

رد می
شود

انسراف مییار:
2/90179
انسراف مییار:
2/92314
2/27232

تأیید
میشود

انسراف مییار:
2/03838
انسراف مییار:
2/22302
2/11712

تأیید
میشود

انسراف مییار:
2/82041
انسراف مییار:
2/04700
2/7204

تأیید
میشود.

انسراف مییار:
2/91428
انسراف مییار:
2/80801

فصلنامه تابستان 0011

با توجه به ن ایج جدوخ بر اســا

م دار آزمون  ،Fچون ســهم میجاداری

آزمون لون برای م غیر مورد سـجشش و مولفه های آن به جاء بید مسئولیت پذیری
کوچک ر از م دار  2/28اسـت ،فرض تفاوت میانگی گروه های ججسی ی برای ای
م غیر و مولفـه هـای همـدلی و دیگر خواهی تأیید می گردد .به میجای دیگر برای
مردان و زنان جامیه مورد مهالیه در برخورداری رف ار نوع دوســ انه و مولفه دیگر
خواهی و همدلی آن تفاوت وجود دارد و برای مولفه مســئولیت پذیری بی زنان و
مردان جامیه تفاوتی مدا هده نمی شود .و از مجرر هر دو گروه زن و مرد مسئولیت
پذیری پیی

یکسان و برابر است.

جدول :11آزمون تحلیل واریانس متغیر گروه های تحصیلی با متغیرتحقیق و مولفه های آن
م غیر /مولفه

مجبع م غیر
بی
گروهی

مسئولیت پذیری

درون
گروهی
کق
بی
گروهی

همدلی

درون
گروهی
کق
بی

دیگر خواهی

گروهی
درون
گروهی

درجه

میانگی

آزادی

مربیات

12

2/322

824

2/000

844

-

12

2/932

824

2/802

844

-

12

2/700

F
آماره

1/388

824

2/142

تایید نمی
گردد

تایید نمی
2/202

2/020

گردد

تایید نمی
1/272

2/008

Sig

تائید /رد

2/323

گردد

سنجش رفتارهای نوعدوستانه..
کق
بی
رف ارهای نوع
دوس انه

گروهی
درون
گروهی
کق

براســا

844

-

12

2/309

824

2/093

844

-

1/332

2/012

تایید نمی
گردد

خروجی های نرح افاار  Spssن ایج آزمون تسییق واریان

م غیر

گروه تسیـییی ،فرض تفاوت بی گروه های تسیییی با م غیر تس ی و مولفه های
آن تایید ندده است و میانگی نمرات باهه برابر بوده اند و هیچ تفاوتی قابق مداهده
نیست .ای ن ایج برای گروه سجی،وضییت ازدواج پاسخگویان هه بدست آمده است
و میانگی نمرات باهه برابر بوده اند.
جدول :12آزمون تحلیل واریانس متغیر مناطق شهری با متغیرتحقیق و مولفه های آن
م غیر /مولفه

مجبع م غیر
بی
گروهی

مسئولیت پذیری

درون
گروهی
کق
بی
گروهی

همدلی

درون
گروهی
کق

درجه

میانگی

آزادی

مربیات

10

2/331

827

2/001

844

-

10

0/297

827

2/927

844

-

F
آماره

1/947

9/020

Sig

2/101

2/222

تائید /رد

تایید نمی
گردد

تایید می
گردد
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بی
گروهی
دیگر خواهی

درون
گروهی
کق
بی

رف ارهای نوع
دوس انه

گروهی
درون
گروهی
کق

براســا

10

9/378

827

2/022

844

-

10

1/033

827

2/009

844

-

ن ـایج جدوخ آزمون تسییق واریان

7/041

8/948

2/222

2/222

تایید می
گردد

تایید می
گردد

باالفرض تفاوت بی مجاق

شــرری با م غیر تس ی و ابیاد همدلی و دیگر خواهی تایید شــده اســت و میانگی
نمرات باهه برابر نیسـ جد و تفاوت در ســهم مجاق شــرری قابق مداهده است.ای
ن ایج برای بید مســئولیت پذیری و مجاق شرری وجود ندارد و میانگی نمرات در
سهم مجاق شرری باهه برابر بوده است.
جدول :10آزمون تحلیل واریانس متغیر خوشه های منزلتی با متغیرتحقیق و مولفه های آن
م غیر /مولفه

مجبع م غیر
بی
گروهی

مسئولیت پذیری

درون
گروهی
کق

همدلی

بی
گروهی

درجه

میانگی

آزادی

مربیات

9

2/201

848

2/014

844

-

9

3/100

 Fآماره

3/439

0/034

Sig

2/229

2/222

تائید /رد

تایید می
گردد

تایید می
گردد

سنجش رفتارهای نوعدوستانه..
درون
گروهی
کق

848

2/821

844

-

9

0/773

848

2/038

844

-

9

0/883

بی
گروهی
درون

دیگر خواهی

گروهی
کق
بی
گروهی

رف ارهای نوع

درون

دوس انه

گروهی
کق

براســا

848

2/004

844

-

12/071

11/199

ن ایج جدوخ آزمون تسییق واریان

2/222

2/222

تایید می
گردد

تایید می
گردد

باال فرض تفاوت بی خوشــه

های مجال ی با م غیر تس ی و مولفه های آن تایید شده است و میانگی نمرات باهه
برابر نیس جد و تفاوت در سهم خوشه های مجال ی قابق مداهده است.
جدول :12آزمون تحلیل واریانس متغیر سرکالنتری های شهر با متغیرتحقیق و مولفه های آن
م غیر /مولفه

مجبع م غیر
بی
گروهی

مسئولیت پذیری

درون
گروهی
کق

همدلی

بی
گروهی

درجه

میانگی

آزادی

مربیات

9

2/074

848

2/003

844

-

9

3/008

 Fآماره

1/088

0/810

Sig

2/027

2/222

تائید /رد

تایید نمی گردد

تایید می گردد
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درون
گروهی
کق
بی
گروهی
درون

دیگر خواهی

گروهی
کق
بی
گروهی

رف ارهای نوع

درون

دوس انه

گروهی
کق

براســا

848

2/822

844

-

9

8/399

848

2/099

844

-

9

1/280

848

2/039

844

-

2/048

7/403

ن ـایج جـدوخ آزمون تسییـق واریـان

2/222

2/222

تایید می گردد

تایید می گردد

بـاالفرض تفـاوت بی

ســرکالن ری های حوزه اســ سفاشی مدــرد با م غیر تس ی و ابیاد همدلی و دیگر
خواهی تایید شــده اســت و میانگی نمرات باهه برابر نیســ جد و تفاوت در ســهم
سرکالن ری ها قابق مداهده است.ای ن ایج برای بید مسئولیت پذیری و سرکالن ری
ها وجود ندارد و میانگی نمرات در سهم سرکالن ری ها باهه برابر بوده است.
در ادامـه در جرـت رتبـهبجـدی میانگی م غیر ها در جامیه مورد مهالیه ،بر
حسب آزمون فریدم در جدوخ زیر به توصی

و تدریم یاف ه ها پرداخ ه می شود.

جدول :11اولویتبندی مؤلفههای تحقیق در بین مناطق شهری مشهد

رف ار نوع دوس انه

م غیر

مولفه ها

درجه میانگین

مسئولیت پذیری

0/00

همدلی

1/99

دیگرخواهی

1/25

ضریب فی

72/003

درجه آزادی

0

سهم میجاداری

2/222

سنجش رفتارهای نوعدوستانه..

ن ایج مجدرج در جدوخ اولویتبجدی مؤلفههای م غیر تس ی ندان می دهد که
مســولیت پذیری ،همدلی و دیگر خواهی دارای بید ری میانگی بوده اند .همچجی
ن ایج میجیداری ندـان میدهد که م دار مشذور کای بهدستآمده از ضرایب فی در
سـهم خهای کوچ

تر از  2/28قرار دارد  )P>2/28بیانگر ای است که به لساظ

آماری با اقمیجان  %48میانگی مؤلفهها تفاوت میجاداری در ای تس ی دارند؛ به ای
میجا که مؤلفهها از رتبههای م فاوت میجاداری برخوردار هس جد.
نتیجه گیری

انسان موجودی اج ماعی است که زندگی یا وجود انسانی او در بس ر زندگی
اج ماعی م بیور می شــود و تماح وجود انســان به وجود دیگران میهوف اســت.
وضـییت کیی انسـان و زاده شدن و رشد او در جامیه موجب به وجودآمدن دغدغة
وجود دیگری و گفت وگوی مداوح با او شــده اســت .به عبارت دیگر کجش نوع
دوسـ انه در حوزه اج ماع قرار می گیرد و از ای قری بید اج ماعی نراح شخییت
فرد شــکق می گیرد .نوع دوســ ی در قالب اشــکاخ مســئولیت پذیری  ،همدلی و
دیگرخواهی نوع کم

رسـانی داوقیبانه و آگاهانه به دیگران تیری

می شود که

از ضــرورت های رواب اج ماعی روزمره تی ی می گردد .با توجه به ایجکه از مجرر
برخی پژوهدـگران و اندیدمجدان ای کجش اج ماعی در جوامع میاصر باالخص در
سـاخ ار جامیه شـرری در حاخ کمرنش شدن است،امروزه ای کجش به عجوان ی
مسـئیه اج ماعی در مهالیات اج ماعی قابق بسث و تیری
عوامق بسیاری با سهوح میجاداری مخ ی

است و می تواند م اثر از

قابق تبیی  ،تسیییی و تفسیر باشد.

در راسـ ای هدف کیی پژوهش که سجشش رف ار نوع دوس انه پیی

از مجرر

شرروندان مجاق شرری مدرد مورد نرر ای نوش ار بوده است باید اشاره به ای کرد
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که با توجه به ابیاد ای کجش انسانی و عاقفی ن ایج بدست آمده حاکی از ای است
در سهم مجاق شرری مدرد از

که وضییت مولفه های رف ارهای نوع دوس انه پیی

مجرر شــرروندان در حد م وســ روبه باال بوده اســت ،و ای خود می تواند بیانگر
ســرمایه اج ماعی پیی
شرر پیی

در بی شــرروندان تی ی گردد که تا حدی برای مردح ای

از اع بار ،انسشاح ،رابهه ،پیوند و هجشارهای قابق قبولی برخوردار است.
با توجه به ن ایج بدســت آمده از یاف ه های پژوهش می توان اشــاره به ای

کرد کـه میاان رف ـار نوع دوســ ـانـه شــررونـدان از پیی

بـا ن ـایج آقایی و

هـمکـاران  ،)1342امیجی ،)1349شـــارع پور و آرمـان  )1343و جوادیـان و
همکاران  )1340همخوانی دارد .درواقع براســا

نرریه نوع دوس ـ ی بید ـ ر افراد

پیی ) برحســب مســئولیت پذیری و توانایی هایی که دارند به دیگران کم
کججد .بر ای اسـا

هجشار مسـئولیت اج ماعی پیی

می

در سهم جامیه باعث ای می

شود که رف ارهای نوع دوس انه تسریق گردد .عالوه برای پیی

با توجه به رف ارهای

همدالنه ای عاقفی که م جاســب با موقییت کاری بوده است با شرروندان رف ار نوع
دوســ انه دارد و ای بیانگر ای اســت که پیی

مجفیت دیگری را به مجفیت خود

ترجیم می دهد و به نوعی م جاسب با فردگرایی اخالقی است که در دیگر خواه می
شــود بر ای مبجا پیی

با برره مجدی از چجی ابیاد رف اری ،از ویژگی نوع دوســ ی

سـازمانی برخوردار می شــود.و ای نوع دوسـ ی پایه اساسی نراح اخالقی پیی

می

تواند باشد.
با توجه به ن ایج بدســت آمده در ســهور قبق باید بیان کرد که کجش نوع
دوســ انه پیی

در زمره رف ارهای اخالقی م وســ روبه باال در ســهم جامیه مورد

مهالیه قرار داشـ ه اسـت و اگر در ساخ ار جامیه شرری کالندرر مدرد که از رشد
ش ـ ابان شــررگرایی باالیی برخوردار اســت،کاهش کجش های نوع دوس ـ انه پیی
ممک اســت تردیدی برای نره اج ماعی به شــمار آید .عالوه بر ای ف دان ت ویت

سنجش رفتارهای نوعدوستانه..

ای نوع رف ار اخالقی می تواند با پیامد ابراز رف ارهای فردگرایی خود مسورانه ،رشد
ع النیت ابااری و دیوان ســاالرانه شــدن رواب شــخیــی در سهوح مخ ی

باعث

کاهش کجش نوع دوس انه می گردد و ای خود می تواند در دگرگون شدن جامیه و
تغییرات اج ماعی مجفی اثر گذار باشد.
با توجه به بس و گس رش رهیافت پیی

جامیه مسور از سوی پیی

جامیه در جرت توانمجدسازی رف ار نوع دوس انه پیی

در سهم

و نرادیجه شدن نره در جامیه

می توان پیدجراد داد:
 بازآموزی دوره های اخالق اج ماعی برای پیی

و کارکجان نیروی ان رامی

 ت ویت آموزه های رف اری و اخالقی تکریه ارباب رجوع در سهم کالن ری ها
 برره مجدی از فرایجد نراح رسانه ای و تبییغاتی در جرت به نمایش در آوردن
انواع کجش نوع دوس انه پیی

با شرروندان

 ارائه خدمات پییسی به شرروندان در جرت افاایش اع ماد و اقمیجان به ای
سازمان در سهم جامیه
 نرارت مس یه و غیر مس یه بر کجش های رف اری پیی

با شرروندان.
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فیـیجامه عیمی و پژوهدـی پژوهش های نوی رواندــجاخ ی رواندجاسی داندگاه تبریا)،
دوره،0شماره،01برار،صص.70-01:
برکووی ا ،لئونارد.)1323 .روانشـجاسـی اج ماعی ،ترجمة مسمدحسی فرجاد و عبا
مسمدیاصق ،چاپ دوح ،ترران :اساقیر.
بیرهوف،هـان

ورنر .)1341 .رف ـارهای اج ماعی مهیوب از دیدگاه رواندــجاســی

اج ماعی،ترجمه رضوان صدقی نژاد ،چاپ دوح ،ترران :ندر گق آذی .

جوادیان،ســیدرضــا .)1340 .ســجشش رف ارهای مهیوب جوانان شــرر اصــفران و ارائه
الگویی جرت بربود ای رف ارها براســا

مدخ توســیه مددکاری ،رســاله دک ری گروه

مددکاری اج ماعی ،داندگاه عیوح برایس ی و توانبخدی.

حبیب پور گ ابی ،کرح ،صـفری شـالی ،رضا .)1342 .راهجمای جامع کاربرد  spssدر
تس ی ات پیمایدی ،ترران :ناشر ،لویه.
خامجه ای حســیجی،ســید عیی .)1349 .دیدار فرماندهان نیروی ان رامی با رهبر ان الب،
قابق دس ر

در

] [https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=29527تـاریخ مراجیه:
1344/10/20
ذکایی ،مسمدسیید ) 1370 .دگر خواهی و جامیه شجاسی ن د و بررسی نرریات موجود،
فییجامه فرهجش ،شماره  00و ،03تابس ان و پاییا،صص.040-078:
روشـجفکر ،پیاح؛ ذکایی ،سیید.)1328 .جوانان ،سرمایه اج ماعی و رف ارهای داوقیبانه.
مشیه عیمی و پژوهدی رفاه اج ماعی داندگاه عیوح برایس ی و توانبخدی ،دوره شده،شماره
،03زمس ان،صص.190-113:
سـبسانی نژاد،مردی؛ فردانش،هاشه .) 1374 .مسولیت پذیری اج ماعی در برنامه درسی
کجونی مدار

اب دایی ایران .ندریه مدر

عیوح انسانی،دوره ،9شماره،19صص.119-48:
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ساروخانی ،باقر .)1372 .م دمه ای بر دایره المیارف عیوح اج ماعی ،چاپ اوخ ،ترران:
ان دارات کیران.
سالجامه آمار شرر مدرد  .)1347شررداری مدرد میاونت برنامهریای و توسیه سرمایه
انسانی،با نرارت مدیریت آمار و تسییق اقالعات.
شارع پور ،مسمود؛ آرمان ،فاقمه .)1343 .تاثیر سرمایه اج ماعی بر نوع دوس ی در شرر
ترران ،فییجامه عیمی و پژوهدی امداد و نشات ،ساخ شده،شماره،1صص.13-1 :
کرلیجشر،فرد،اِن .) 1377 .مبانی پژوهش در عیوح رف اری ،ترجمه حس پاشا شریفی و
جیفر نشفی زند ،جید اوخ ،چاپ دوح ،ترران :ان دارات آوای نور.
کریمی ،یوس  )1323 .رواندجاسی اج ماعی ،چاپ سیادهه ،ترران :ان دارات ارسباران
کر نبی اله؛صــفری ،عیی؛تیموری ،هادی .)1340 .تبیی عوامق موثر بر دوســ ی در

مسق کار با رویکرد مردح نگاری ،فیــیجامه عیمی و پژوهدی مدیریت سازمان های دول ی
داندگاه پیاح نور ،دوره،8شماره 3پیاپی،)14تابس ان،صص.32-13:
گایده شاخص های جمیی ی شرر مدرد .)1340 .شررداری مدرد میاونت برنامهریای و
توسیه سرمایه انسانی،با نرارت مدیریت آمار و تسییق اقالعات.
گیچی ،مســیود؛ حســیجی،مسمدرضا؛امامییی زاده ،حسی ؛ مرادی،عیی .)1348 .تسییق
تشربی رابهه عوامق اج ماعی با گرایش به رف ارهای نوع دوس ـ انه مورد مهالیه:شــرروندان
همدان) ،فیــیجامه مهالیات جامیه شــجاخ ی شــرری داندــگاه آزاد اســالمی دهاقان ،ســاخ
شده،شماره ،14تابس ان،صص.110-28:
میرفردی،اصغر؛ احمدی قارنائی ،حکیه .)1348 .بررسی رابهه گرایش دیگرخواهانه و
اع ماد اج ماعی در رواب بی شـخیی ،مورد مهالیه ساکجان  12ساخ به باالی شرر یاسوج،
فیـیجامه جامیه شــجاســی کاربردی داندــگاه اصــفران ،دوره  ،07شــماره  9شماره پیاپی
،09زمس ان،صص.90-07:

نیــیری،مجیــور .)1320 .تأمیی دربسث خودگرایی و دگرگرایی ،مشیه ن د و نرر
پژوهدگاه عیوح و فرهجش اسالمی،شماره 31و ،30پاییا،صص.923-323:

..سنجش رفتارهای نوعدوستانه

 رف ارهای مهیوب.)1340 .مررنوش،مسمـدبـاقر؛ فرودســ ان،آرمی ـا؛کشبـاف، نوئی

 فیــیجامه عیمی و پژوهدــی جامیه شجاسی،اج ماعی و ایثارگری در شـرروندان اصــفرانی
،)82 پیاپی، شــماره دوح، ســاخ بیســت و چرـارح،کـاربردی داندــگـاه اصــفرـان
.002-021:صص،تابس ان
 ن ش جرت گیری.)1340 . نییمه، الجاز؛ ماشـیجچی عباسـی،تورج؛ آری پور،هاشــمی

 پژوهش های رواندــجاســی،اج ماعی بر رف ار اخالقی با توجه به ن ش میانشی نوع دوسـ ی
.109-111:صص،4شماره،3  دوره،اج ماعی
قب ه بجدی:تامیی برمرزبجدی اج ماعی فضای شرری مدرد.)1322 .عیی،یوسفی
،0  شماره،ساخ شده،  مشیه عیوح اج ماعی داندگاه فردوسی مدرد،مجال ی نواحی شرری
.41-01:صص
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