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ويژگی های روان سنجی پرسشنامه شخصیت ايثارگر و مقايسه ايثارگری در دانشجويان
دختر و پسر
Psychometric properties of Altruism inventory and self-efficacy
comparison among male and female students
2
دكتر مژگان سپاه منصور 1و كاترين وزيری
چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین ويژگی های روان سنجی
پرسشنامه شخصیت ايثارگر انجام شد .برای اين منظور
 400نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن،
به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه
شخصیت ايثارگرپاسخ دادند .نتايج تحلیل عاملی اكتشافی
نشان میدهد كه تمام مادهها بر روی مولفهها ،دارای بار
عاملی معنیدار و مناسبی هستند و هیچ كدام از مادهها،
حذف نشدهاند ،و میتوان نتیجه گرفت كه پرسشنامه
ايثارگری ،يک پرسشنامه تک بعدی نیست و از چهار
عامل اشباع شده است .اين چهار عامل حدود  47درصد
سازه ايثارگری را تبیین می كند .همچنین ويژگی های
شخصیتی با میزان انجام رفتارهای ايثارگرانه رابطه
معناداری دارد .و تفاوت های جنسیتی نیز در ايثارگری
موثر است.
واژه های كلیدی :ويژگی های روانسنجی ،ايثارگری،
همدلی ،دانشجويان

Abstract
The purpose of the present study
was to investigate psychometric
properties of altruism inventory.
400 university students was
randomly selected and answered to
the inventory items. The results of
the explpratory factor analysis
identified 4 factors which in total
explained 47 percent of the
variance in altruism, also the result
showed that personality traits and
altruism are positively correlated.
KeyWords:
psychometric
properties, Altruism, inventory,
students.

مقدمه
از نظر (نواک )2016 ،3ايثارگری ،4تالش يا توانايی واقعی برای عمل كردن در جهت منافع
ديگران است .در درون هر فرد ،دو نوع انگیزه مستقل وجود دارد كه يکی خودخواهی و ديگری ايثار
نام دارد (كامت .)2015 ،5وی عقیده دارد كه انسان ،انگیزه خدمت به خود دارد ،حتی اگر در حال
كمک به ديگران باشد و اين انگیزه كه به دنبال نفع شخصی است را خودخواهی نامید .از طرفی
 -1دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
 -2دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
5- Comte

2- Altruism

3- Novak
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ديگر ،برخی از انواع رفتارهای اجتماعی وجود دارد كه از میل عدم خودخواهی (تواضع) برای كمک
به ديگران می آيد و او اين انگیزه را ،انگیزه ايثارگری نامید .از نظر (راشتون ،سورنتینو )2015 ،1سه
ديدگاه اصلی در مورد ايثارگری وجود دارد :اول اين است كه انسان ها ذاتا شر يا بد هستند و جامعه
ای مورد نیاز است تا آن ها را اجتماعی و ايثارگر نمايد .دوم اين است كه انسان ها اساسا خوب
هستند و آن ها توسط شرايط اجتماعی می توانند گمراه شوند.سوم اين است كه انسان ها خنثی
هستند،در واقع نه خوب و نه بد می باشند .واژه ايثارگری به آن دسته از رفتارهای اجتماعی مطلوب
اشاره دارد كه دارای فشاری مضاعف است ،به اين معنی كه انگیزه ياری دهنده همدلی و خود را به
جای ديگران گذاردن است و به عبارت ديگر رفتاری است كه قصد آن كمک به ديگران است ،حتی
زمانی كه هیچگونه نفعی عايد شخص نشود يا انتظار نفعی نرود (بیرهوف.) 2014 ،2
اكثر پژوهش ها به اين مساله پرداخته اند كه چرا انسان ها ،دست به ايثارگری می زنند .يک
ديدگاه مطروحه در اين زمینه ،نظريه تبادل اجتماعی است كه برطبق آن ،كمک كننده و كمک
شونده ،هر دو عمال تبادل منافع انجام می دهند و لذا ايثارگری ،به واقع چندان بی چشم داشت هم
نیست .روان شناسان اجتماعی ،هم چنین به اوضاع و احوالی توجه دارند كه در آن ،كمتر احتمال
ابراز رفتار ايثارگرانه وجود دارد .برای مثال حضور ناظران ديگر،سبب لوث مسولیت شده و در نتیجه
احتمال انجام دادن كمک را كاهش می دهد ..برخی پژوهش ها بر موقعیت های غیر اضطراری
نظیر كمک به موسسات خیريه يا اهدای خون متمركز بوده اند.اين تحقیقات نشان می دهد كه در
برخی موارد هرچه احساس گناه بیشتر باشد ،ايثارگری افزايش می يابد و اين رفتار ،راهی برای
تسکین احساس گناه فراهم می آورد .عالوه بر اين ،در حالت خوش خلقی يا با مشاهده سرمشق
كمک رسان نیز ،احتمال كمک افزايش می يابد .به جز اين ها ،افراد عمیقا مذهبی بیش از افراد كم
اعتقاد ،بخشش های خیرخواهانه انجام می دهند (راشتون .) 2015 ،از چشم انداز زيست شناختی،
شواهدی وجود دارد حاكی از اين كه رفتارهای موافق اجتماع ،مبنای ژنتیکی دارند ،اما محققان
ديگر هم حسی را مستلزم محیط مراقبتی نیرومند و رشد شناختی معینی می دانند .آنان برنقش
عوامل فرهنگی در ايجاد رفتار ايثارگری نیز تاكید می ورزند .از نظر (نواک ) 2016 ،سه مانع در
مقابل ترويج ايثارگری وجود دارد :اول مانع عصبی است كه به علت ساختار ذهن بشر پیشرفت مهم
اخالقی را غیر ممکن می سازد .مانع دوم برای تحول ايثارگری ،روانی است .هر انساتی كه در اين
دنیا متولد می شود مشتاق است كه به طور خاص و منحصر به فردی دارای ارزش و اهمیت باشد.
بسیاری از رفتارها،تمايالت و نگرش هايی كه به افراد كمک می كنند ،از دوران كودكی ظهور می
نمايد و همان طور كه افراد نسبتا مستقل می شوند ،تا حدی موانع روانی برای ظهور نوع دوستی
ايجاد می شود .طبیعت وجود انسان برای فرديت تالش می نمايد كه سبب پديدآيی الگوهای عادات
1- Rushton & Sorrentino
2 - Birhof
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روانی می شود كه تغییر دادن آن دشوار است .مانع سوم جامعه شناختی يا اجتماعی است .گروه
بندی های اجتماعی كه در افراد به طور ضمنی يک ذهنیت فطری و خارج از گروه را تقويت می
كنند .با اين حال افراد به طور معمول ظرفیت انجام انواع كافی از ايثارگری را به طور فزاينده ،همان
طور كه پیشرفت می كنند به دست می آورند و اينکه تفاوت افراد در اصل ايثارگری ،از تعامل بین
مراحل توسعه خود و فرصت ها وخواسته ها در زمینه اجتماعی كه ايجاد و با آن برخورد می كنند
می باشد (روسرو .)2013 ،1پژوهشها حاكی از اين است كه عواملی همچون آموزش والدين ،تجربه،
اعتقادات مذهبی و آموزش و پرورش به طور خاص با ايثارگری مرتبط می باشند (سوروكین،2
 .)2014پژوهش در مورد ايثارگری معموال سواالتی همچون «چرا و تحت چه شرايطی افراد جان
خود را به خاطر ديگران فدا می كنند» «،چه موقع و تحت چه شرايطی افراد به فرد محتاج يا كسی
كه پريشان است كمک می كنند» و «تحت چه شرايطی يک شخص بیشتر يا كمتر احتمال دارد
كه به ديگران كمک كند» .بسیاری از يافته های پژوهشی نشان می دهد كه خلق و خوی شاد می
تواند ايثارگری را تسهیل نمايد .هم چنین ادبیات فراوانی در مورد «نظريه همدلی -ايثارگری»
وجود دارد .طبق اين نظريه شخصی كه شاهد يک موقعیت اضطراری است در او همدلی برانگیخته
می شود و اين انگیزه او را وادار به دخالت و ارايه كمک می كند و به اين خاطر كه كمک به ديگران
خوشايند است و شخص از اين كار احساس خوبی پیدا می كند (كريمی .)1395 ،تعمیم اين نظريه
اين است كه افراد احساس همدردی بیشتری برای بستگان و دوستان خود نسبت به بیگانگان و
دشمنان دارند ،نه تمامی فعالیت های ايثارگرانه ،با اين حال اعتقاد بر اين است كه براساس همدلی
از آنجايی كه برخی از فعالیت بر اساس تعهدهای هنجاری می باشد .فعالیت های ايثارگرانه در
طرفداری نمودن از بیگانگان همچون نجات انسان ها از آزار و اذيت در يک حکومت ديکتاتور ممکن
است به واسطه همدردی انگیزه شود و اعمال مخاطره آمیز در روابط نزديک همچون اهدای كلیه به
خويشاوند نزديک ممکن است به واسطه احساس تعهد هنجاری انگیزه شود (مونتادا و بیرهاف،3
.)2013
ايثارگری ،رفتاری است كه به نفع ديگران بدون انتظار پاداش از منابع خارجی ظاهر می گردد
و عالوه بر آن ،رفتاری است كه به طور داوطلبانه انجام می شود (مکالی و بركوويتس .)2014 ،4از
نظر نلسون و دانیس )2015( 5موقعیت هايی كه رفتار ايثارگرانه مشاهده شده است را می توان به
دو دسته تقسیم نمود :موقعیت های دشوار و موقعیت های عادی .به زبان عملی ،اين سخت است
كه رفتار ايثارگرانه تحت شرايط بال (مصیبت) بررسی شود،چون چنین موقعیتی به ندرت اتفاق می
1 - Rusrrro
2 - Sorokin
3 - Montada& Bierhoff
4 - Macaulay &Berkowitz
5 - Nelson &Dynes
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افتد .به زبان تئوری رفتار نوع دوستانه تحت شرايط عادی ممکن است بیشتر معنی دار باشد.
هنجارهای اجتماعی ،رفتار كمک اضطراری را به شدت بیشتر از رفتار كمک معمولی حمايت می
كنند كه اشاره دارد بر اينکه تقويت بالقوه ساختار واقعی مذاهب ممکن است تحت شرايط عادی
بیشتر موثر باشد .به منظور اندازه گیری ايثارگری برخی از محققان از فنون تجربی استفاده می
كنند .در اين روش معموال موقعیتی توسط آزمايش كنندگان ايجاد می شود كه شركت كننده يک
انتخابی برای كمک كردن به ديگران دارد يا از آنها خواسته می شود كه خون اهدا كنند .اين روش
بر اساس اين فرضیه است كه يک تمايل كلی در درون هر فرد وجود دارد كه به طور ايثارگرانه
رفتار كند و تمايلش در طول زمان و موقعیت های مختلف ثابت است .با اين حال افراد ممکن است
ايثارگری را به روش های گوناگونی ابراز كنند و لذا فرضیه ثبات رفتاری مورد ترديد قرار می گیرد.
در اين رويکرد محققان در درجه اول میزانی از ايثارگری را برای سهولت در اندازه گیری انتخاب
نموده و در نتیجه امکان دارد اين اندازه ها ،رفتارهای ايثارگرانه ای را كه آزمودنی ها به طور طبیعی
آشکار می كنند را حذف نمايد .روش ديگر برای اندازه گیری ايثارگری ،استفاده از پرسشنامه هايی
با سواالت روان شناسی است كه متشکل از بعضی موارد طراحی شده برای اندازه گیری ايثارگری
«خصیصه ها» است (اشمیت .)2014 ،1اين رويکرد روان سنجی بر اساس اين فرض است كه اگر
ايثارگری يک خصیصه شخصیتی است يک آزمايش خاص بايد آن را ارزيابی كند .اين رويکرد نیز بر
اساس فرضیه ثبات رفتاری است .از آزمودنی ها درخواست می شود كه واكنش خود را در مورد
موقعیت های خیالی ،همچون دادن آدرس به يک غريبه ،اهدای پول به يک موسسه خیريه و كمک
به افراد معلول برای عبور از خیابان نشان دهند .به طور روش شناسی ،اين روش محدوديت های
معیارهای گزارش شخصی و مشکل نگرانی ثبات رفتاری را تشخیص می دهد .آخرين تکنیک برای
اندازه گیری ايثارگری در انتظار ماندن برای اقدام ايثارگرانه است كه به طور خود به خود رخ می
دهد و سپس مشاهده كردن آن رفتار است .از نظر وسنو ) 2013( 2سه مقوله وجود دارد كه برای
طرح انگیزه های رفتارهای خیرخواهانه مفید است :همدلی ،انتخاب منطقی و رستگارشناسی.
همدلی به معنای ايجاد و احساس همدردی با ديگران است .پژوهشها حاكی از آن است كه
دغدغههای ايثارگری و همدلی ،به رفتار ياری رساندن میانجامد (ديسیتی2014 ،3؛ كونراد ،اوبرين
و هزينگ .)2015 ،4همدلی ،پیش زمینه رفتار ايثارگرانه است و توانايی تجربه و درک آنچه ديگران
احساس می كنند را مطرح می كند (تامپسون .)2016 ،5افزايش همدلی باعث تمايل به ايثارگری و
كاهش همدلی باعث تمايل بیشتر به بی تفاوتی می شود .فردی كه همدل است ،در قبال زندگی و
1 - Schmidtz
2 - -Wuthnow
3 - Decety
4 - Konrath&Obrien&Hesing
5 - Thompson
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احساسات اطرافیان خود ،ايثار و همیاری نشان میدهد .برخالف آن ،كسانی كه فاقد همدلی اند،
بدون در نظر گرفتن سايرين و تاثیر اعمالشان بر آنان ،صرفا به عاليق و جاه طلبیهای خود توجه
دارند (ارونسون و همکاران .)2014 ،1تجربه همدلی ،اغلب منجر به مسؤولیتپذيری میشود و
مسؤلیت پذيری ،يکی از اصول اساسی برای ايثارگری است ،بدين معنی كه فرد بايد خود را مسؤول
بداند و احساس مسئولیت كند تا نسبت به ديگران بیتفاوت نباشد (التانه و دارلی.)2015 ،2
بنابراين درونی سازی هر چه بیشتر مسؤولیت پذيری ،باعث تمايل به ايثارگری می شود و
كاهش آن موجب افزايش بی تفاوتی می گردد (لوين؛ نورنزايان و فیلبريک.) 2016 ،3
انتخاب منطقی ،عبارت است از به حداكثر رساندن مطلوبیت تحت قید بودجه (اشمیت.)2014،
مطلوبیت ،اصطالحی است كه در نظريه های معاصر مطرح گرديده است و به معنای چیزی است كه
مرتبط با اولويت رضايت است .از طرف ديگر هر كسی نه فقط به دنبال به دست آوردن احترام و
توجه ديگران است ،بلکه همچنین به دنبال به دست آوردن احترام خود می باشد .بسیاری از يافته
های پژوهشی نشان میدهند كه رفتار خوب و شادمانی میتواند ايثارگری را تسهیل نمايد و
خوشحالی فردی و خوبی ديگران متناقض نیستند ،بلکه در حقیقت ،مرتبط با يکديگر هستند
(وسنو .) 2013 ،در يک نظرسنجی ،بسیاری از افراد گزارش دادهاند .كه كمک به ديگران ،احساس
شان را خوب می كند و يک روش خوب برای اكتساب احساس رضايت برای خود می باشد .به
دست آوردن رضايت برای خود ،و احساس خوب می تواند به عنوان جبران برای زمان و انرژی از
دست رفته باشد .انگیزه برخی از افراد برای ايثارگری ،به نظر می رسد بر اساس انتخاب منطقی
باشد ،به اين مفهوم كه آنها منافعی را كه بعدا دريافت می كنند را محاسبه می كنند .با اين حال،
محاسبه اين منفعت به طور گسترده هدف اولیه ايثارگری آنان نمی باشد.
رستگارشناسی ،يکی ديگر از مؤلفه هايی است كه انگیزه ايثارگری را در فرد پديد می آورد.
مذهب همواره در رابطه با رستگارشناسی نگرانی داشته است .تالش برای رستگاری در هر گروه
مذهبی ،قويترين فرصت اعمال نفوذ را دارد ،هنگامی كه خارج از انگیزه های مذهبی اسلوبی از
رفتار عملی ناشی از گرايش به ارزش های جدايی ناپذير خاص به وجود آمده است (وبر.) 2014 ،4
يک علت خوب ،اثر خوبی خواهد داشت و يک علت بد ،اثر بدی خواهد داشت .تمامی پديده ها در
جهان ،نتیجه علت ها و شرايطی است كه اين پديده ها را پديد آورده اند .تمام هستی با چنین
روابط متقابلی با يکديگر مرتبط هستند .اين تعلیم دينی ،به نظر می رسد اساس مفهوم حیات
گرايی باشد .در جهان شناسی حیات گرايی ،كل جهان به عنوان يک موجود زنده در نظر گرفته می
شود و اعتقاد بر اين است كه همه چیز به هم پیوسته ،هماهنگ و موافق می باشد .وجود انسان ها
1 - Aronson
2 - Latone&Darley
3 - Levine&Norenzayan&Philbrick
4 - Weber

108

فصلنامه علمی -پژوهشی روان سنجی ،دوره ششم ،شماره  ،23زمستان1396

نیز به عنوان شاخه جريانی از يک بدن زنده در نظر گرفته می شود و بنابراين رستگاری با داشتن
هماهنگی ،پاكسازی خود از خودخواهی و احساس قدردانی برای منافعی كه كسب می شود ،به
دست می آيد .افراد برای مشروعیت بخشیدن به اعمال ايثارگرانه خود ،به اين اصول متوسل می
شوند (بک فورد.) 2015 ،1
برخی پژوهش ها نشان می دهند كه جنسیت با همدلی و ارزش های ايثارگرانه ارتباط دارد.
مردان ،ايثارگرتر از زنان هستند(پیلیاوين و چارنگ .) 2015 ، 2به نظر آنان نقش جنسیتی مردان،
بر استقالل ،كنترل نفس ،عالقه به موفقیت ،رفتار قاطع و اعتماد به نفس در تصمیم های شخصی
تاكید دارد و همین امر باعث رفتار های ايثارگرانه بیشتری در آنان می شود .در عین حال ،از نظر
ويلسون )2014( 3زنان به دلیل پاره ای ويژگی های زيستی ،كمتر تمايل به رفتارهای ايثارگرانه
دارند و در صورت تمايل نیز رفتار ايثارگرانه آنها بیشتر معطوف به درون خانواده است ،اما مردان
تمايل بیشتری به رفتار ايثارگرانه داشته و رفتارهای ايثارگرانه آنان ،بیشتر معطوف به اجتماع است.
در اين پژوهش ،با استفاده از پرسشنامه شخصیت ايثارگر (راشتون )1980،كه در تجزيه و تحلیل
اولیه از دادههای جمع آوری شده از دو نمونه مجزا از دانشجويان در دانشگاه وسترناونتاريو ،نشان
داد .كه از لحاظ روان سنجی باثبات است ،به بررسی ويژگی های شخصیت افراد ،بر حسب جنسیت
در جامعه مورد مطالعه ،با توجه به چهار موءلفه مسئولیت اجتماعی ،همدلی ،قضاوت اخالقی و
ارزش های اجتماعی پرداخته شد.
روش پژوهش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری جامعه مورد نظر اين پژوهش ،دانشجويان دانشگاه آزاد
واحد رودهن است .نمونه آماری شامل  400نفر است كه به شیوه نمونه در دسترس ،برای شركت
در پژوهش انتخاب شدند كه از اين میان  200نفر زن و 200نفر مرد بودند.
مقیاس خودسنجی ايثارگری كه متشکل از  20عبارت است ،بر اساس يک مقیاس  5درجه ای
به سبک لیکرت درجه بندی شده است .پاسخ دهندگان ،بايد بر اساس تکرار رفتار نوع دوستانه خود
با انتخاب گزينه های هرگز ،يک بار ،بیشتر از  1بار ،اغلب ،و بیشتر مواقع ،پاسخ خو.د را ارائه دهند.
تجزيه و تحلیل اولیه از داده های دو نمونه مجزا از دانشجويان در دانشگاه وسترن انتاريو ،نشان داد
كه اين مقیاس از لحاظ روان سنجی با ثبات است .عالوه بر اين ،روايی تفکیکی مقیاس نیز خوب به
نظر می رسید .و همسانی درونی بااليی نیز گزارش شده است .دستورالعمل اين مقیاس بدين
صورت است كه از دانشجويان درخواست شد ستونی را كه بیشتر با میزان تکرار رفتار آنان مطابقت
دارد،عالمت گذاری كنند.
1 - Beckford
2 - Piliavin&Charng
3 - Wilson
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داده های به دست آمده در پژوهش حاضر ابتدا با روش های توصیفی ،به منظور توزيع نرمال
بودن داده ها بررسی و سپس همسانی درونی پرسشنامه با روش آلفای كرونباخ ارزيابی و سپس
مورد تحلیل عاملی با روش مؤلفه های اصلی قرار گرفتند.
يافته های پژوهش
يافته های توصیفی اين پژوهش حاكی از آن است كه میانگین و انحراف معیار نمرات
ايثارگری ،به ترتیب برابر با 60/66و 12/280است .حداقل نمره 20و حداكثر  100است .توزيع
نمرات از نظر كجی و كشیدگی در دامنهء طبیعی است ( جدول . )1
جدول  : 1شاخص های توصیفی نمرات ايثارگری

تعداد

حداقل

حداكثر

میانگین

انحراف معیار

400

20

100

60.66

12.280

شاخص های كجی
.159

شاخص های كشیدگی
.370

.122

.243

يافته های حاصل اعتباريابی نشان میدهد كه ضريب آلفای كرونباخ كل آزمون برابر با 0/843
بوده است كه در حد مطلوب و خوبی قرار دارد.
مقايسه زنان و مردان نشان میدهد كه میانگین ايثارگری مردان  62.66به طور معنی داری
باالتر از میانگین ايثارگری زنان  58.67است .يافتهها ،بیانگر وجود تفاوت معنی دار میان زنان و
مردان در رفتار ايثارگرانه می باشد (جدول.)2
جدول  :2مقايسه دانشجويان زن و مرد در ايثارگری

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

لون

معنی داری

t

درجه آزادی

زن
مرد

200
200

58.67
62.66

12.811
11.412

6.118

.014

-3.29

398

نتايج تحلیل عاملی اكتشافی نشان میدهد كه تمام مادهها بر روی مولفهها ،دارای بار عاملی
معنیدار و مناسبی هستند و هیچ كدام از مادهها ،حذف نشدهاند ،لذا میتوان نتیجه گرفت كه
پرسشنامه ايثارگری ،يک پرسشنامه تک بعدی نیست و از چهار عامل اشباع شده است .اين چهار
عامل حدود  47درصد سازه ايثارگری را تبیین می كند( .جدول ) 3
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جدول  : 3تعیین بار عاملی ماده های پرسشنامه بر اساس چهار مؤلفه

شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

سوال
من تا به حال ماشین يک غريبه را كه در برف گیر كرده بود هل
داده ام.
من تا به حال به يک غريبه نشانی داده ام.
من تا به حال برای يک غريبه تغییر ايجاد كرده ام.
من تا به حال به خیريه پول داده ام.
من تا به حال به يک غريبه كه پول احتیاج داشته كمک كرده ام
.
من تا به حال وسايل يا لباس به خیريه بخشیده ام.
من تا به حال خون اهدا كرده ام.
من تابه حال به يک غريبه درحمل وسايلش كمک كرده ام
(كتاب،بسته و )...
من تا به حال آسانسور را برای يک غريبه نگه داشته ام.
من تا به حال به كسی اجازه داده ام كه در صف جلوی من قرار
بگیرد.
من تا به حال يک غريبه را سوار ماشینم كرده ام.
من تا به حال اشتباه يک كارمند(در بانک يا سوپرماركت )را به
خاطر كم حساب كردن به او گفته ام.
من تا به حال به همسايه كه خوب نمی شناختم چیز با ارزشی
قرض داده ام (.بشقاب  ،وسیله و )...
من تا به حال عمدا كارت سرپرستی ايتام را گرفته ام به اين
دلیل كه می دانستم هدف خوبی دارد .
من تا به حال به يک همکالسی كه خوب نمی شناختم در
تکالیفش كمک كرده ام چون دانش من بیشتر از او بوده است .
من تا به حال قبل از اينکه كسی از من بخواهد ،داوطلبانه و
بدون حقوق از كودک همسايه نگهداری كرده ام .
من تابه حال به يک فرد معلول يا پیر برای رد شدن از خیابان
كمک كرده ام.
من تا به حال در اتوبوس يا مترو جايم را به يک غريبه داده ام .
من تا به حال به آشنايان برای اسباب كشی كمک كرده ام .
من تا به حال به طور داوطلبانه برای خیريه كار كرده ام .

1

2

3

4

./690
./651
./444
./729
./588
./737
./668
./536
./490
./507
./562
./466
./368
./647
./415
./582
./618
./631
./606
./641

بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی ويژگی های روان سنجی پرسشنامه شخصیت ايثارگر در
دانشجويان بود .نتايج به دست آمده ،نشان داد كه تفاوتهای فردی در بروز رفتارهای ايثارگرانه
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مؤثر است و افراد ،طرق متفاوتی را برای كنار آمدن با موقعیتهای مختلف ياد می گیرند .نتايج
پژوهشی و داده های آن ،اغلب از ديدگاه اختصاصی بودن دفاع كرده است (میشل .) 2014،1به
نظر میرسد كه صفت ايثارگری وجود دارد و رابطه بین قضاوت اخالقی باال و ايثارگری ،يک رابطه
مثبت است (روشتون .) 2014،2اين صفت می تواند با شیوه ای كه در آن يک فرد ،به موارد موجود
در تعدادی از مقیاس های قلم_كاغذی قضاوت اخالقی پاسخ می دهد يا آنها را تأيید می كند،
مسؤلیت پذيری اجتماعی و دانش اخالقی ،كه همه آن ها به نوبه خود ،بیشتر مربوط به رفتار آشکار
می باشند ،ارزيابی شود .در حالی كه پرسشنامه شخصیت ايثارگر ،برای نشان دادن اساس گستره
صفت رفتار اجتماعی مفید است ،احتماال يک راه حداكثر مؤثر برای اندازه گیری اين صفت نیست و
لذا می تواند جنبه اختصاصی داشته باشد .فرمت رايج سیاهه شخصیت اين است كه از آزمودنی
درخواست شود تا يک استنباط كلی از خود انجام دهد .در پرسشنامه شخصیت ايثارگر ،پاسخ های
ارايه شده ،محدود شده است تا رفتاری تقريبا عینی را اندازه گیری كنیم و بايد گفت كه چنین
موارد رفتاری عینی و خاص ،پیش بینی كننده يکديگر و همچنین مقیاس های جهانی هستند.
عالوه بر اين ،ماده های اين پرسشنامه تا حدود زيادی ،از هر گونه سوگیری تمايالت اجتماعی
مصون هستند.با اين حال ،برای بهره برداری حداكثر از صفت گسترده اجتماعی ،مفید است كه
فرمت پاسخهای كلیتر و جهانیتری ،نسبت به آنچه در اين پژوهش استفاده شده است ،به كار برده
شود .به منظور تأيید ابزار پژوهش ،بايد گفت كه شواهدی وجود دارد كه پرسشنامه شخصیت
ايثارگر ،با انتظارات پیشین خاصی از رفتار ايثارگرانه مرتبط است .پیشینه مطالعاتی فراوانی وجود
دارد كه نشان میدهد الگوهای والدين ،اهمیت بسزايی در رشد اولیه رفتار ايثارگری دارند
(روشتون .) 2014 ،برخی از افراد ،به طور مداوم سخاوتمندتر ،ياری دهنده تر و مهربان تر از
ديگران هستند .يولین )2012( 3در پژوهشی نشان داد كه زنان به لحاظ شخصیتی ،نسبت به
مداخله در فعالیت ها و وضعیت های با خطرپذيری باال ،بی رغبت هستند و ايثارگری كمتری از
خود نشان می دهند كه با يافته های تحقیق حاضر همخوانی دارد.
نتايج پژوهش (رايس و گروسک )2014 ،4نشان داد كه زنان در همدلی ،نسبت به مردان برتری
برتری دارند .در اين پژوهش زمینه يابی ،زنان در مقیاس های ايثارگری و همدلی ،نمرات باالتری به
دست می آورند و لذا زنان ،ايثارگرتر از مردان هستند .اين گروه از پژوهشگران معتقدند كه زنان
در فرايند اجتماعی شدن ،عاطفی بار می آيند و نیز به دلیل نقش های جنسیتی كه با گرمی در
روابط بین فردی ،گرايش به روابط اجتماعی و نیزحساسیت در روابط بین فردی مشخص می شود،
تمايل بیشتری به برخی رفتارهای ايثارگرانه و همدلی و درنتیجه مسؤلیت پذيری دارند .نتايج اين
1 - Mischel
2 - Rushton
3 - Ullian
4- Rice&Grusec
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دسته از پژوهشگران با يافته های اين تحقیق همخوانی ندارد .از طرفی ،برخی پژوهش ها ،تأثیر
جنسیت را بر روی رفتار ايثارگری رد می كنند (كوهن .)2013 ،1وی معتقد است كه جنسیت،
عامل تأثیرگذار در رفتارهای مسؤلیت پذيری محسوب نمی شود .برخالف آن ،برخی از پژوهشگران
تأكید دارند كه میزان مسؤلیت پذيری ،به جنسیت بستگی دارد (بارون ،پاركر و جیمز.)2016 ،2
نقش ويژگی های شخصیتی در ايثارگری ،توسط بسیاری از پژوهشگران مورد تأيید قرار گرفته
است .افرادی كه گرفتار حاالت عصبی و نوروتیک هستند و از داشتن احساسات منفی همچون
ترس ،غم و برانگیختگی رنج می برند ،كمتر از ديگران ايثار می كنند و بالعکس افرادی كه دارای
احساسات مثبت همچون شادی ،امید و عشق برخوردارند ،به مراتب به رفتارهای ايثارگرانه بیشتری
می پردازند (ويلیامسون .)2015 ،3وی همچنین نشان داد كه بی ثباتی هیجانی و درون گرايی ،دو
ويژگی مهم شخصیتی هستند و كسانی كه دارای چنین صفاتی هستند ،فاقد مهارت های اجتماعی
از جمله ايثارگری می باشند .دنو و كوپر )2014(4نیز در پژوهش خود نشان دادند كه برونگرايی،
مهمترين پیش بینی كننده عواطف مثبت است و افرادی كه از اين ويژگی برخوردارند ،خونگرم و
صمیمی هستند و احساس مسؤلیت بیشتری نسبت به ديگران دارند .يافته های اين پژوهش ،بیانگر
اين واقعیت است افرادی كه ايثارگرند و با ديگران احساس همدردی می كنند و مشتاق كمک به
آنان هستند ،در مقايسه با افرادی كه خودمحورند و بیشتر اهل رقابت هستند تا كمک و همکاری،
بیشتر پايبند ارزش های اخالقی و ايثارگری می باشند.
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