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 چکیده
های تحقیق حاضر با هدف مطالعه رفتار جامعه پسند در دوره سالمندی و بررسی نقش ارتباط با خدا و ویژگی

یف عنوان رفتار جامعه پسند توصبه توانیمی وسیعی از رفتارها را دموگرافیک سالمندان اجرا شد. گستره

گر نوعی برای شخص یا گروه دیبه کرد. رفتار جامعه پسند هر رفتاری است که از نظر اجتماعی سازنده و یا

سودمند باشد. رفتار جامعه پسند در اسالم مصادیق مختلفی دارد از این بابت نقش ارتباط با خدا بر رفتار جامعه 

اجرا شد.  3196تصور است. تحقیق حاضر، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است که در سال پسند قابل

ساله و بیشتر( ساکن در شهر تهران بودند. از جامعه آماری  66افراد )سالمندان جامعه آماری تحقیق حاضر 

 -3ای، انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل: گیری چندمرحلهعنوان نمونه تحقیق به روش نمونهنفر به 113

 پرسشنامه ارتباط با خدا بود. پس از تحلیل اطالعات با استفاده-1پرسشنامه مجموعه شخصیت جامع پسند پنر و 

ور معناداری طاز آزمون آنووا و آزمون رگرسیون نتایج نشان داد: کسانیکه ارتباط ضعیفی با خدا داشتند به

ری داشتند. تنسبت به کسانیکه ارتباط باال یا حتی ارتباط متوسطی با خدا داشتند رفتار جامعه پسند پایین

مشاهده  رفتار جامعه پسند مطالعه شد،متغیرهای مختلف بر  ریتأثهمچنین وقتی در قالب یک مدل رگرسیون 

عنی معناداری بر رفتار جامعه پسند داشتند. این نیز بدان م ریتأثشد که متغیرهای ارتباط با خدا و تحصیالت 

ند رفتار اتری داشته و از سطح تحصیالت باالتری برخوردار بودهاست که کسانیکه با خداوند ارتباط قوی

 .اندداشتهجامعه پسندتری 

 ی.شناخت تیجمع یهایژگیو ،یرفتار جامعه پسند، ارتباط با خدا، سالمند :هالیدواژهک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  A_moatamedy@yahoo.com .ئیاسی بالینی دانشگاه عالمه طباطبادانشیار گروه روان شن . *3
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 مسئله انیو ب مقدمه

اما در برخی منابع دوره ؛ اندسالگی را سن ورود به دوره سالمندی تعریف کرده 66سن 

جمعیت  1666(. در سال 3136معتمدی،اند )سالگی و باالتر معرفی کرده 66سالمندی را 

شود که این درصد در سال بینی میبوده است اما پیش %4/9سال جهان  66سالمندان باالی 

رشد تعداد افراد سالمند (. درحال حاضر 1669، 3چیانگ و همکارانبرسد ) %3/36به  1666

، 1، ساونستد1رهرفوعنوان انقالب ساکت توصیف شده است )توجه است که بهقدری قابلبه

جهان در آستانه یک نقطه عطف جمعیتی است. از آغاز تاریخ ثبت  (.1669، 4اکسلسون

جمعیت  کهیدرحالاست. سال و باالتر  66شده، جمعیت کودکان کمتر از جمعیت افراد 

رشد خواهد داشت، این نسبت  درصد 93، 1666تا سال  افتهیتوسعهسالمندان در کشورهای 

 (.WHO،1633بود )خواهد  درصد 166رشد برای کشورهای درحال توسعه 

در ایران متوسط رشد ساالنه جمعیت  های عمومی نفوس و مسکن،بر اساس سرشماری

که این نسبت برای جمعیت بوده درحالی 1/1حدود  3196 -96ی هاسالافراد سالمند در بین 

المند افراد س ها متوسط رشد ساالنهعبارتی طی این سالبه بوده است.درصد  14/3کل کشور 

 (.3196مرکز آمار ایران،است )برابر رشد جمعیت کل کشور بوده 1بیش از 

های سالمندان و باألخص مطالعه با توجه به رشد جمعیت سالمندی مطالعه ویژگی

ه ندان کمک کند. مطالعتواند به ارتقا کیفیت زندگی سالمشناختی سالمندی میروان

جهت حائز اهمیت طور اخص در دوره سالمندی ازآنرفتارهای جامعه پسند در هر سنی و به

جامعه  طورکلی برایی جامعه پسند برای سالمند، برای اطرافیان و بهرفتارهااست که بروز 

فتار ر نوع چهار توانمی شده انجام هایو پژوهش مطالعات آثار مثبت فراوانی دارد. بر اساس

 رفتارهای اجتماعی از: اندعبارت که نمود معرفی را پسند(رفتارجامعهمطلوب ) اجتماعی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0- Chiang K. J. et al 

9 - Harrefors, C. 

7 - Savenstedt, S. 

4 - Axelsson, K. 

http://www.researchgate.net/researcher/34587332_Kai-Jo_Chiang/
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 مطلوب اجتماعی رفتارهای ،1آمیز مطلوب متابعت اجتماعی رفتارهای ،3دوستانهنوع مطلوب

 .4جمعی مطلوب اجتماعی رفتارهای و 1هیجانی

افراد جوان برای کمک کردن به  هیجانی سالمندان بیش از -ی اجتماعیهاتیموقعدر 

تماع پسند رفتار اج ی بالقوههاسمیمکانشوند. همدلی هیجانی یکی از دیگران برانگیخته می

( سالمندی، همدلی و جامعه 1636) 6. بیدلن، شیهان، دالبن و گاتچیزباشدیمدر سالمندان 

سالمند  14سال( و  39/  3 نیانگیمجوان ) فرد 14پسندی را بررسی کردند. بدین منظور 

وارد این پژوهش شدند. روش پژوهش به این صورت بود که افراد گروه  (99/  9)میانگین 

ی هاواکنشو  شدندیمهای القای همدلی از پیش ساخته شده قرار داده نمونه در موقعیت

رهای جامعه ابه دست آمده این که سالمندان بیش از افراد جوان رفت . نتیجهشدیمآنها ارزیابی 

پسند نشان دادند. در سالمندان بین همدلی و رفتار جامعه پسند رابطه مثبت وجود داشت در 

حالی که چنین ارتباطی در افراد جوان دیده نشد. در سالمندان همدلی هیجانی با همدلی 

 شناختی ارتباط داشت.

ی و همبستگدر حوزه رفتارهای جامعه پسند مواردی از جمله کمک کردن، نوع دوستی 

 ای(. رفتار جامعه پسند به اعمال داوطلبانه1636، 6استورمر و اسنیدر) رندیگاجتماعی قرار می

اشاره دارد که قصد آنها کمک یا سود رساندن به دیگران، کمک مالی به افراد نیازمند، راه 

و  استیجرباومباشد )اند میاندازی خیریه و حمایت از افرادی که شغل خود را از دست داده

(، به عبارتی دیگر رفتار جامعه پسند هر رفتاری است که از نظر اجتماعی 1633، 9سیجل

تارها را وسیعی از رف نوعی برای شخص یا گروه دیگر سودمند باشد. گسترهبه سازنده و یا

مک ک روزانه مانند ارائه عنوان رفتار جامعه پسند توصیف کرد از جمله اعمال سادهتوان بهمی

 ،)فرهنگ توصیفی انجمن روانشناسی آمریکا ابانیخبه شخص سالمند برای عبور از عرض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0- altruistic prosocial behaviors 

9- compliant prosocial behaviors 

7- emotional prosocial behaviors 

4- public prosocial behaviors 

5- Beadle, J.N; Sheehan, A.H; Dahlben, B; Gutchess, A.H. 

6 - Sturmer, and Snyder. M. 

3 - Baumsteiger, R. & Siegel, J. T. 
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( ارتباط میان پنج عامل شخصیتی، 3194فر )(. آقا یوسفی، مصطفایی، زارع و ایمانی 3193

یان اند. بر این اساس مرفتارهای اجتماعی مطلوب و رفتارهای اجتماع پسند را بررسی کرده

ی و رفتار اجتماع پسند رابطه منفی رابطه منفی دیده شد. برون گرایی و روان رنجورخوی

ی اجتماع پسند رابطه مثبت با هم دارند. گشودگی نسبت به تجربه، موافق بودن و رفتارها

ای مثبت با رفتارهای اجتماع پسند دارند. رفتارهای اجتماع پسند به رفتارهایی وجدان رابطه

رسانی به فرد دیگر است و برای خود فرد سود مستقیمی داللت دارد که هدف آن کمک 

ندارد و ممکن است برای فرد کمک کننده خطراتی هم داشته باشد. رفتارهای اجتماعی 

ه فرد ای بای از رفتار هستند که در آن فردی خارج از حیطه تعهدات حرفهمطلوب نیز گونه

ی و رفتار اجتماعی مطلوب هیجان. رفتار نوع دوستانه، متابعت آمیز، کندیمدیگری کمک 

س روند. بر اسارفتار اجتماعی مطلوب جمعی چهار نوع رفتار اجتماعی مطلوب به شمار می

نتایج به دست آمده از پژوهش ذکر شده رفتارهای اجتماع پسند با رفتارهای اجتماعی مطلوب 

فتار متابعت ر مؤلفهها ی رفتارهای اجتماعی مطلوب تنهامؤلفهرابطه مثبتی دارند. از بین تمام 

 داری را با رفتار اجتماع پسند نشان نداد.آمیز رابطه معنی

(، محورهای رفتار اجتماع پسند در اسالم را از زبان نهج 3191) یشجاعآذربایجانی و 

 :اندکردهالبالغه بیان 

 .1 ی، نرمی و مالیمت در برخوردرخواهیخ. ارتباط عاطفی مستحکم از قبیل مهربانی، 3»

. بدی را به خوبی پاسخ 1 ارتباط فیزیکی و حضوری مانند سر زدن و جویای احوال شدن

دادن مانند پیوند در هنگام قهر و جدایی، نزدیک شدن در هنگام دوری، پوزش در هنگام 

. احساس و لطف بی دریغ از قبیل نیکی در موقع عتاب، سبقت گرفتن در خوبی 4 خطا و بدی

. اخالص و یکرنگی در 6 . بذل و بخشش مالی و عملی6 رابطه و اتصال در هنگام گسستن

حمایت در غیاب یعنی تا حد امکان در مقابل بدگویی  .9 نصیحت و پند و انتقاد خیر خواهانه

 (.166 ص« )ترتیب اثر ندهد هاآنی هاگفتهدیگران پشت سر او بایستد، دفاع کند و به 

ل باشند. مسائلی از قبیپسند در اسالم میحمایت مالی و عاطفی دو نوع رفتار اجتماع 

زکات، خمس، وظیفه حاکم شرع در رسیدگی به مسائل و نیازمندی فقرا، صدقه، انفاق، 

قرض از نمونه رفتار اجتماع پسند مالی هستند. در مورد حمایت عاطفی به همدلی اشاره شده 
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بت به محبت همسران نس است. رسیدگی و محبت به یتیمان، عیادت از بیماران، ابراز و بیان

(. آذربایجانی 3191یکدیگر و ... از نمونه رفتار اجتماع پسند عاطفی هستند )کاویانی، پناهی، 

ی در نهج البالغه در مورد رفتار اجتماع پسند در نهج البالغه شناسروان(، در 3191) یشجاعو 

ان و ابری با دیگری در قبال دیگران، احساس برریپذتیمسئولاند. همدلی و توضیح داده

مساوات اجتماعی، آگاهی نسبت به وضعیت زندگی افراد جامعه در حیطه رفتار اجتماع پسند 

البالغه بیان شده است مسئله تکلیف برای انجام گیرند. دیدگاه دیگری که در نهججای می

ر ارفتار اجتماع پسند است. بدین معنی که رسیدگی به امور نیازمندان یک تکلیف است. رفت

و توجه به  کند. صله رحماجتماع پسند ارتباطات بین افراد فامیل را با یکدیگر تقویت می

گیرند. نیکی به همسایگان، برادری میان مومنان، مسائل خویشاوندان در این زمره جای می

 مهربانی با یکدیگر، بخشش، سخت نگرفتن به یکدیگر و... از رفتارهای اجتماع پسند هستند.

شناختی رفتار اجتماع پسند با گریزی به مفهوم خودهای چندگانه که های رواندر نظریه

ی هاسمیمکانگردد توضیح داده شده است. لیکن به ای را سبب میهای چندگانهانگیزش

 هاییژگیوی شخصیت هاهینظرمرتبط با بافت موقعیتی آن توجهی نشده است. برای مثال 

 کنند. چیزی که در مقیاس پنج عاملی شخصیتسایی میمرتبط با تمایالت اجتماعی را شنا

 شناختی در رابطه با رفتار اجتماع پسند این است که دری روانهاهینظربینیم. وجه خأل نئو می

به مسئله تأثیر بافت بر رفتار اجتماع پسند و تعامل میان بافت، سرشت و رفتار  هاهینظراین 

 (.3،1666فچنهاور، فالچی، بونک و لیندنبرگاست )تر پرداخته شده اجتماع پسند کم

(، نشان دادند شخصیت جامعه 3191زاده )صفاری، تدریس تبریزی، محتشمی و حسن

گیری شده با دیگران و کمک رسانی با بهزیستی ی آن شامل هم حسی جهتهامؤلفهپسند و 

هایی که برای رفتار داری دارد. این ویژگیی آن رابطه مثبت و معنیهامؤلفهاجتماعی و 

های مذهب نزدیک هستند یعنی مذهب نیز جامعه پسند برشمرده شد تا حد زیادی با مؤلفه

وجود ااینب کندیمچنین را حمایت نوع دوستی، کمک کردن به دیگران و دیگر صفات این

جامعه  نگیزه رفتارهایاست که اشدهباید توجه داشت که در مورد رفتار جامعه پسند گفته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 - Fetchenhauer, D., Flache, A., Buunk, A.P., Lindenberg, S.M 
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(. 3،1663ریان و کنلشود )پسند در پیوستاری از خودمحوری تا دیگر محوری را شامل می

تعیین ارتباط بین رفتارهای جامعه پسند و ارتباط با خدا، از این منظر اهمیت پیدا  نیبنابرا

های و مهارت(، نشان دادند که بین دین داری 3194) انیمهرعلمراد، رضایی و . عیسیکندیم

ی دینداری شامل التزام به وظایف هامؤلفهاجتماعی رابطه وجود دارد. در این تحقیق بین 

 های اجتماعیدینی، باورهای دینی، گرایش و عواطف دینی و شناخت دینی نیز با مهارت

 (.349-349صص. داشت )ارتباط وجود 

و  (مقدم بر شکل گیری ادیان ی بسیار قدیمی )احتماالً حتیارابطهرابطه انسان با خدا، 

فراگیر )چه به لحاظ تعدد افرادی که درگیر این رابطه هستند و چه به لحاظ نوع دین( است. 

و  هشدیمدر همه ادیان نیز همواره از رابطه انسان با خدا و لزوم تنظیم و هدایت آن، صحبت 

نوع  نیرتیعالعنوان دا، بهعنوان مثال در بسیاری ادیان از محبت زیاد یا عشق به خبه شودیم

 (.3196مظاهری، پسندیده است )پرستش، یاد شده 

شناختی انسان است. ارتباط شامل نیاز به تعامل ی ارتباط یکی از نیازهای روانطورکلبه

اجتماعی، احساس تعلق به دیگران، داشتن روابط گرم و صمیمی با دیگران، نیاز به درک 

شدن از سوی دیگران، نیاز به دریافت توجه از سوی دیگران نسبت به نیازهای خود و نیاز به 

رُوا یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اصْبِ. در قرآن کریم امر به ارتباط شده است. باشدیمروابط دو جانبه 

ر را ای اهل ایمان صبور باشید و یکدیگیعنی وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ؛ 

. که رستگار شوید دیبه صبر سفارش کنید و بایکدیگر در ارتباط باشید و از خدا بپرهیزید، شا

 چون همه افعال امری، مطلق و بدون قید است، در نتیجه صبر در این آیه شامل صبر برشدائد،

دیگر را یک یعنیو آنگاه امر بر )مصابره(  شودیصبر در اطاعت و صبر بر ترک معصیت م

م هشود که افراد جامعه اسالمی در کنار نماید و این امر موجب میسفارش به صبر کردن می

 مرابطه(را تحمل کنند و ) هاتییک نیروی واحد و متحد شوند وبتوانند به اتفاق یکدیگر اذ

 ماا از نظر معنا اعم ازمصابره است، چون مصابره یعنی اتحاد و پیوستن نیروها در برابر شدائد،

مرابطه یعنی پیوستن همه نیروها و همه کارها در جمیع شئون زندگی اجتماعی دینی، چه در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 - Ryan, R. M. & Connel;, J. P. 
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ال شدت و چه در حال خوشی و مراد از این مرابطه این است که جامعه به سعادت حقیقی ح

چون اگر این ارتباطات نباشد صبر هر کس به تنهایی یا علم هر  دنیوی و اخروی خود برسد،

کس به تنهایی یا مال هر کس به تنهایی سعادت آور هست، اما نه سعادت کلی و تام و حقیقی 

با تقوی بوده و به حدود الهی پایبند باشید، در این صورت به  اگر :دیفرمایلذا در ادامه م و

(. عالوه بر توجه 3196طباطبایی،) دییعنی رستگاری حقیقی خواهید رس هدف نهایی خود

ت ها به یکدیگر، ارتباط میان انسان و خداوند نیز بسیار با اهمیدادن قرآن کریم به ارتباط انسان

اند. در سوره انفال آیه ها دعوت به ارتباط با خداوند شدهقرآن انسان دانسته شده است. در

اى نی یع «یا اَیُّهَا الَّذیْنَ آمَنُوا اسْتَجیبُوالِلهِ وَ لِلرَّسُولِ اِذا دَعاکُمْ لِما یُحْییکُمْ»است آمده  14

را به  اخوانند شمکه مىرسول را به هنگامی اید اجابت کنید خدا وکسانى که ایمان آورده

 کند.چیزى که شما را زنده مى

ا خدا را توان کیفیت ارتباط بی دینداری بدانیم، میهامؤلفهاگر ارتباط با خدا را یکی از 

در دوره سالمندی بر اساس دینداری توضیح داد. نظرسنجی گالوپ )گزارش جدید، 

1666cیحال. در دابییمطور پیوسته با افزایش سن، افزایش دهد که اهمیت دین به( نشان می 

در گروه  انددانستهمهم  شانیزندگسال نقش مذهب را در  19تا  39از گروه سنی  %49 که

کند که هرچه فرد ( بیان می3199) یمنصور. رسدیم %91سال این میزان به  66سنی باالی 

ا خداوند بندگان خود ر کهبا خداوند داشته باشد و باور او این باشد تری ارتباط نزدیک

 مضطرب خواهد شد. کمتر دهدقرار می تیموردحمادوست دارد و 

دار ایمان معنی ریتأثتحقیقات همواره نشان داده است که سالمندان بیش از افراد جوان به 

نند اعمال مذهبی را انجام داده و کشان اقرار دارند و این که آنها تالش میمذهبی بر زندگی

ی ازهاینتوانند (. مذهب و معنویت می3196معتمدی،شوند )های مذهبی حاضر در مکان

وع کنند تا با مرگ قریب الوقشناختی سالمندان را پاسخگو باشند، به آنها کمک میروان

پذیری نای اجتنابهافقدانمواجه شوند، احساس معناداری در زندگی داشته باشند و 

کمک  سالمند یها. به لحاظ اجتماعی تعهدات مذهبی به خیلی از کنشسالمندی را بپذیرند



 8731، بهار 73، شمارة دهمسال فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،            11

 

های آموزشی نقش های اجتماعی، حمایت اجتماعی و فرصت ارائههمچون فعالیت کند،می

 (.1631، 3)سانتروک و رهبری

رود در بافت اجتماعی جامعه ما با عنایت به عقاید با توجه به آنچه گفته شد انتظار می

طور اخص سالمندان به دلیل انس بیشتر آنها با مفاهیم اسالمی حاکم بر رفتار آحاد جامعه و به

که پیش از این گفته شد(، رفتار جامعه پسند نیز متناسب با میزان ارتباط با  طور)همان ینید

اصلی تحقیق حاضر این است که آیا رفتار جامعه  السؤخداوند در آنها متغیر باشد. لذا دو 

رفتار  انتویمپسند در دوره سالمندی متناسب با سطح ارتباط با خدا متفاوت است؟ و آیا 

 شناختیهای جمعیتجامعه پسند در دوره سالمندی را بر اساس ارتباط با خدا و ویژگی

 بینی کرد؟سالمندان پیش

 روش تحقیق

تحقیق حاضر، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. برای این منظور پس از اجرای 

و با بکار گیری  SPSSابزارهای تحقیق، اطالعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار 

 وتحلیل گردید.رگرسیون( تجزیه آزمون آنووا ومناسب )های آماری آزمون

ساله و بیشتر( ساکن در شهر تهران بودند.  66راد افسالمندان )جامعه آماری تحقیق حاضر 

ساله و بیشتر ساکن در شهر تهران بر اساس آخرین سرشماری عمومی  66جمعیت سالمندان 

نفر بوده است. این تحقیق  369116برابر با  ،3196نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال 

، 1ایگیری چندمرحلهه روش نمونهی بانمونهاجرا شد. از جامعه آماری تحقیق  3196در سال 

طور تصادفی گانه تهران یک منطقه به 11انتخاب شد. بدین منظور در مرحله اول از بین مناطق 

ز ، مراکهاپارکشامل مساجد، ) یعموممنطقه پنج(. در مرحله دوم، هفت مکان شد )انتخاب 

های اماکن ورزشی و سالنای، های محلهخرید، بازارهای روز، فرهنگسراها و خانه فرهنگ

های داده یابی در سطح آن ناحیه تعیین شد. در ادامه در مرحله سوم سه منزله پایگاهسینما( به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 - Santrock, J. W. 

9 - multistage sampling 
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ای( ههای محل، فرهنگسراها و خانه فرهنگهاپارکشامل مساجد، ) یابمکان یا پایگاه داده ی

 آوری شد.طور تصادفی انتخاب و اطالعات موردنظر از آنها جمعبه

تعیین شد. جدول کرجسی و مورگان  جم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگانح

های ؛ در عمل تحلیلکردیمنفر تعیین  131 حدوداًبا توجه به حجم جامعه، حجم نمونه را 

 113، بر روی هاپرسشنامهآوری اطالعات به دلیل نقص تعدادی از این تحقیق پس از جمع

سال سن، نداشتن  66عنوان نمونه تحقیق حداقل دارا بودن افراد به نفر انجام شد. شرط پذیرش

؛ نداشتن نقص عضو جدی از جمله نقص زوال عقلی و... ،آلزایمر رینظ اختالل شناختی

سال اخیر را  16و بینایی و ساکن بومی شهر تهران یا سالمندانی که حداقل  شنوایی، گفتاری

لذا کسانیکه  .به ابزارهای تحقیق نیز آمادگی داشتنددر شهر تهران زندگی کرده و برای پاسخ 

 ؤاالتستر بوده و یا یکی از شرایط فوق را نداشته، یا آمادگی پاسخ به در گروه سنی پایین

 گرفتند.را نداشتند در نمونه تحقیق قرار نمی

پرسشنامه  -1پرسشنامه ارتباط با خدا  -3در این تحقیق از دو ابزار استفاده شده است:

 (PSBپنر )جموعه شخصیت جامع پسند م

 دهیپسندخدا مظاهری و  با ارتباط سؤالی 69نامه برای سنجش رابطه با خدا از پرسش

 پانزده اویح است، شده تنظیم لیکِرت مقیاس صورتبه نامهپرسش (، استفاده شد. این3139)

 به نیاز) امید بُعد گیریاندازه برای ماده پانزده ،(خدا از ترس) بیم بُعد گیریاندازه برای ماده

 برای ماده هفت از همچنین. خداست به محبّت بُعد گیریاندازه برای ماده شانزده و( خدا

 ماده تهف از و یأس بُعد گیریاندازه برای ماده هفت خدا، به نسبت عداوت بُعد گیریاندازه

 69 مهناپرسش فرعی و اصلی محورهای .است شده استفاده تجرّی، بُعد گیریاندازه برای

. 1 (ترس) بیم. 3 :شده است تعیین زیر شرح به مقیاس شش در اصلی، بُعد سه برای سؤالی

(، 3139) دهیپسندخدا. مظاهری و  به نسبت عداوت. 6تجرّی . 6یأس . 4. محبّت 1 (نیاز) امید

 اعالم کردند./ 33اعتبار این آزمون را با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ برای کل آزمون 

این تحقیق ضریب همسانی درونی پرسشنامه ارتباط با خدا بر اساس محاسبه آلفا کرونباخ  در

 به دست آمد. 396/6معادل 
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گویه ای از مقیاس  16( تدوین شده است. این نسخه 1661) 3توسط پنر PSBپرسشنامه 

عنوان مقیاسی عمومی در روانشناسی اجتماعی برای است. این پرسشنامه به PBS کامل

اران، پنر و همکرود )یمی جامعه پسند از منظر صفات شخصیتی به کار هاشیگراارزیابی 

، نگاه از منظر 1، ارتباط همدالنه1مقیاس: مسئولیت اجتماعی خرده 9(. دارای 3996

و  9گیری شده دیگرانی جهتهااستدالل، 6قی دو جانبه، استدالل اخال6پریشانی فردی

عامل کمک رسانی و هم حسی  1است. این پرسشنامه  3دوستی خود گزارشینوع

و  6836. همگرایی درونی هر دو زیر مقیاس بیش از سنجدیمگیری شده دیگران را جهت

ای کمک رسانی و بر 6899گیری شده دیگران معادل روایی باز آزمایی برای هم حسی جهت

( پایایی 3196باجالن )نیا و (. صفاری3993پنر و فینکل اشتاین، آمد )به دست  6836معادل 

به دست آوردند. همچنین ضرایب باز آزمایی کل  6899این پرسشنامه را در جمعیت ایرانی 

به دست آمد. ضریب آلفا  386تا  6841آن بین  هایمقیاسو ضرایب خرده  6893پرسشنامه 

(، نگاه از منظر 6861همدالنه )(، ارتباط 6816) یاجتماعبرای: مسئولیت  هامقیاسخرده در 

ی هااستدالل(، 6864جانبه )(، استدالل اخالقی دو 6839) یفرد(، پریشانی 6863) گرانید

( به دست آمد. 6893) یگزارشدوستی خود ( و نوع6894) گرانیدگیری شده جهت

نظر، موافق، موافق، بی کامالًصورت: بر اساس مقیاس لیکرت و به سؤاالتگذاری نمره

. دامنه شوندیمگذاری نمره 6از یک تا  سؤاالت. شودیممخالف انجام  کامالًمخالف و 

است. در این تحقیق ضریب همسانی درونی پرسشنامه مجموعه  366تا  16نمرات بین 

 به دست آمد. 96/6باخ معادل شخصیت جامع پسند پنر بر اساس محاسبه آلفا کرون

 هاافتهی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0- Penner LA 

9 -Social Responsibility(SR) 

7 -Empathic Concern (EC) 

4 -Perspective Taking (PT) 

5 -Personal Distress (PD) 

6- Other-Oriented Moral Reasoning (O) 

3 -Mutual Concerns moral reasoning (M) 

8 -Self-reported altruism (SRA) 
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شده برای بررسی این آوریدر این تحقیق دو فرضیه مطرح شده است ذیالً اطالعات جمع

 فرضیات ارائه شده است.

فرضیه اول: رفتارهای جامعه پسند در سالمندانی که ارتباط بیشتری با خدا دارند بیشتر 

 است.

اط با کیفیت ارتب برحسبرهای جامعه پسند ی توصیفی رفتاهاشاخص 3در جدول شماره 

میانگین نمرات رفتار جامعه پسند برای  شودیمخدا گزارش شده است. همچنان که مشاهده 

، برای کسانیکه ارتباط 11/363 اندکردهافرادی که ارتباط باالی با خداوند را گزارش 

 است. 94/94اند داشتهو برای کسانیکه ارتباط ضعیفی  13/366 اندداشتهمتوسطی 

 کیفیت ارتباط با خدا برحسبی توصیفی رفتارهای جامعه پسند هاشاخص 1جدول شماره 

 خطای معیار انحراف معیار میانگین تعداد کیفیت ارتباط با خدا

 16/3 36/9 11/363 69 زیاد

 63/6 63/9 13/366 113 متوسط

 11/1 66/34 94/94 41 کم

 63/6 96/36 69/366 113 کل

 های ارائه شده اطالعات جدول فوقهای موجود بین میانگینبرای تعیین معناداری تفاوت

 Fمیزان  شودمشاهده می 1طور که در جدول شماره از طریق آزمون آنووا بررسی شد. همان

درصد معنادار است. اجرای  63/6است که این میزان در سطح  16/19محاسبه شده معادل 

ایینی دارند پ سطح ارتباط با خداوند را در سطح آزمون تعقیبی توکی نشان داد، کسانی که

طور معناداری از دو گروه دیگر )یعنی کسانیکه ارتباط با خدا را در حد باال یا در حد به

 ی دارند.ترنییپامرات رفتار جامعه پسند متوسط دارند(، ن
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 ها با آزمون تعقیبی توکیاجرای آزمون آنووا و تعیین معناداری بین میانگین 2جدول شماره 

 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجذور 

 میانگین
F 

سطح 

 داریدارمعنیمعنی

 هابین گروه

 هادرون گروه

 کل

44/6461 

91/11696 

36/19613 

1 

116 

119 

11/1913 

116/366 
16/19 666/6 

 
 آزمون تعقیبی توکی

 داریدارمعنیسطح معنی انحراف معیار اختالف میانگین ارتباط با خدا

 افراد گروه متوسط باال افراد گروه

 افراد گروه پایین 

633/1 

431/31 

496/3 

611/1 

166/6 

666/6 

 الافراد گروه با افراد گروه متوسط

 افراد گروه پایین 

633/1- 

466/33 

496/3 

669/3 

166/6 

666/6 

 افراد گروه باال افراد گروه پایین

 افراد گروه متوسط 

434/31- 

466/33- 

611/1 

669/3 

666/6 

666/6 

ست اگفته شد مقیاس رفتار جامعه پسند مشتمل بر هفت خرده مقیاس  قبالًطور که همان

مسئولیت اجتماعی، ارتباط همدالنه، نگاه از منظر دیگران، پریشانی فردی، استدالل اخالقی )

دوستی خود گزارشی(. عالوه بر آن، گیری شده دیگران و نوعی جهتهااستداللدو جانبه، 

سنجد. می زینگیری شده دیگران را عامل کمک رسانی و هم حسی جهت 1این پرسشنامه 

اجرای آزمون آنووا نقش کیفیت ارتباط با خدا در هریک از خرده  با 1شماره  در جدول

موارد  در تمام شودیمگونه که مشاهده های رفتار جامعه پسند بررسی شده است. همانمقیاس

های بررسی شده معنادار بوده است. این بدان معناست که افراد بر اساس میزان ارتباط تفاوت

 داری با یکدیگر دارند.ها تفاوت معنیاسبا خدا در هریک از این خرده مقی
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 پسندهای رفتارجامعهاجرای آزمون آنووا برای خرده مقیاس 3جدول شماره 

خرده 

 مقیاس
 

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجذور 

 میانگین
F 

سطح 

 داریمعنی

ی
حس

م 
ه

 

ت
جه

ه 
د

 ش
ی

یر
گ

ن
را

یگ
د

 

 هابین گروه

 هادرون گروه

 کل

99/1113 

43/11166 

33/16699 

1 

116 

119 

13/3639 

91/699 
11/11 666/6 

ی
سان

 ر
ک

کم
 

 هابین گروه

 هادرون گروه

 کل

93/199 

96/6161 

64/6661 

1 

116 

119 

39/349 

66/33 
61/3 666/6 

ت 
ولی

سئ
م

ی
اع

تم
ج

ا
 

 هابین گروه

 هادرون گروه

 کل

69/116 

66/9311 

31/9369 

1 

116 

119 

13/361 

46/16 
63/3 666/6 

نه
دال

هم
ط 

تبا
ار

 

 هاگروهبین 

 هادرون گروه

 کل

39/196 

11/1616 

66/1196 

1 

116 

119 

69/316 

66/6 
11/11 666/6 

ر 
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ن

ن
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د

 
 هابین گروه

 هادرون گروه

 کل

31/96 

13/1319 

43/1114 

1 

116 

119 

69/49 

19/9 
63/6 669/6 

ی
رد

ی ف
شان

ری
پ

 

 هابین گروه

 هادرون گروه

 کل

46/16 

66/3116 

49/3193 

1 

116 

119 

96/39 

69/1 
36/4 669/6 
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ا

و 
 د

ی
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ا

به
جان

 

 هابین گروه

 هادرون گروه

 کل

66/316 

99/3639 

64/3163 

1 

116 

119 

61/66 

16/1 
43/33 666/6 
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ا
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ش

 

 هابین گروه

 هادرون گروه

 کل

63/314 

19/366 

49/939 

1 

116 

119 

64/61 

63/1 
61/14 666/6 
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ع
نو

ی 
ست

دو

ی
رش

زا
 گ

ود
خ

 

 هابین گروه

 هادرون گروه

 کل

33/331 

39/6393 

66/6161 

1 

116 

119 

69/93 

46/36 
91/6 661/6 

های فرضیه دوم: رفتار جامعه پسند در دوره سالمندی بر اساس ارتباط با خدا و ویژگی

 بینی است.شناختی سالمندان قابل پیشجمعیت

برای بررسی فرضیه فوق اطالعات به دست آمده با استفاده از رگرسیون و به روش 

ENTER  میزان شودیممشاهده  4طور که در جدول شماره تجزیه تحلیل شدند. همان .R 

 34/36محاسبه شده معادل  Fهمچنین مقدار  6است / 311معادل  R1و میزان  164/6معادل 

دار است. در جدول ضرایب نیز نشان داده شده است معنی 63/6است که این میزان در سطح 

داری معنی ریتأثکه از متغیرهایی که در مدل قرار دارند تنها متغیر تحصیالت و ارتباط با خدا 

 بر رفتار جامعه پسند دارند.

 فرضیه دوماجرای رگرسیون برای بررسی  4جدول شماره 

 تنظیم شده R R2 R2 مدل
خطای معیار 

 برآورد

1 164/6 311/6 339/6 36/36 

 آنوا

 مدل
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجذور 

 میانگین
F 

سطح 

 دارمعنی

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

69/6394 

69/11364 

36/19613 

6 

111 

119 

33/3614 

66/361 

 

34/36 

 

 

666/6 
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 ضرایب

 مدل
 غیراستانداردشدهضرایب 

ضرایب 

 دارسطح معنی t استانداردشده

B خطای معیار Beta 

 666/6 61/9  46/3 69/69 مقدار ثابت

 164/6 -19/3 -/69 66/3 -93/3 جنسیت

 663/6 66/1 36/6 16/6 96/6 تحصیالت

 913/6 -69/6 -63/6 61/6 -66/6 شغل

 666/6 63/6 16/6 61/6 39/6 ارتباط با خدا

 661/6 94/3 36/6 66/6 36/3 های سنیگروه

 یریگجهینتو  بحث

ی نسبت به نادارمعطور ی تحقیق نشان داد کسانیکه ارتباط ضعیفی با خدا داشتند بههاافتهی

ری داشتند. تکسانیکه ارتباط باال یا حتی ارتباط متوسطی با خدا داشتند رفتار جامعه پسند پایین

که اوالً ارتباط متوسط با خدا نیز همراه با رفتار جامعه پسند است و  دهدیماین یافته نشان 

ه ارتباط باالیی با کسانیک اندداشتهثانیاً رفتار جامعه پسند کسانی که ارتباط متوسط با خدا 

. در اندتهداشتفاوتی نداشته است و هر دو گروه رفتار جامعه پسند سطح باالیی  اندداشته

وان از چند تافته باید گفت: فرایندهای گروهی و رفتار جامعه پسند را میتوضیح و تبیین این ی

زاویه بررسی کرد. نخست، سطوح مختلف تحلیل مانند تحلیل در سطح فرایندهای 

رشی ی دیگر وجوه نگهیزاوشناختی در برابر تحلیل در سطح ارتباطات بین گروهی. روان

نده انداز فرد کمک کناشد. برای مثال چشممتفاوت از هم ب تواندیماعضای گروه است که 

 ی مختلف رفتار کمکهاشکلتوان فرد کمک گیرنده و در نهایت می اندازچشمدر برابر 

ی اضطراری در برابر رفتارهای هاتیموقعرسانی را مطالعه کرد، برای مثال کمک کردن در 

انی مانند دورکهیم و (. از سوی دیگر جامعه شناس1636، 3داوطلبانه )استورمر و اسنایدر

چه هنگام و چگونه رخ  1که رفتارهای جامعه پسند و تعاونی اندپرداختهپارسونز به این مسئله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0- Sturmer, S. & Snyder, M. 

9- solidarity. 
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رتیب . بدین تانددهیکشفرآیند اجتماعی شدن را پیش  سؤالدر پاسخ به این  هاآن؟ دهندیم

ین فردی چن ندیآیدرمصورت درونی شده هنجارهای اجتماعی در فرد به کهیهنگامکه 

(. 1666فچنهاور، فالچی، بونک و لیندنبرگ، گردد )یمدارای یک شخصیت جامعه پسند 

طور اخص در دین اسالم وجود دارد بر یی که در تعالیم مذهبی و بههامؤلفه رسدیمبه نظر 

-ی درونی، هنجارهایی اجتماعی در جهت رفتارهای جامعه پسند ایجاد میهاسمیمکاناساس 

ونی ی درهاباارزشعنوان یک رفتار گزارش شده، همراه بنابراین ارتباط با خدا به؛ کنند

 شوندیمی برای تقرب بیشتر فرد با خدا الهیوسها ضمن آنکه ی است که این ارزشاشده

آنها بر روابط فرد با دیگران به شکل همدلی، کمک، احترام به دیگران و در نهایت  ریتأث

 .کندیم رفتار جامعه پسند تجلی

سند متغیرهای مختلف بر رفتار جامعه پ ریتأثهمچنین وقتی در قالب یک مدل رگرسیون 

عناداری م ریتأثسنی و شغل  هایگروهمطالعه شد، مشاهده شد که متغیرهایی چون جنسیت، 

ار گفت مثالً زنان و مردان سالمند رفت توانیمبر رفتار جامعه پسند نداشتند بر این اساس 

ختلف ی سنی مهاگروهسالمندان در  طورنیهم. دهندیمند تقریباً یکسانی را بروز جامعه پس

و حتی سالمندان در مشاغل مختلف رفتار جامعه پسند  اندداشتهرفتار جامعه پسند یکسانی 

امل ی رفتار جامعه پسند شهامؤلفهکه  آن استحاکی از  هاافته. این یاندنداشتهمتفاوتی 

ری گیی جهتهااستداللمسئولیت اجتماعی، ارتباط همدالنه، استدالل اخالقی دوجانبه، 

شده توسط دیگران، پریشانی فردی، نگاه از منظر دیگران و نوع دوستی خودگزارش شده 

و شغل  سنی مختلف در دوره سالمندی( هایسن )گروههای جنسیت، از ویژگی متأثر

ی سنی مختلف هاگروهدر  طورنیهمدر بین زنان و مردان سالمند،  هامؤلفهو این  ندشوینم

 . در حالی که نقش تحصیالت و ارتباطاندنبودهآنها و در مشاغل مختلف از همدیگر متفاوت 

حاکی از اهمیت نقش تحصیالت و ارتباط با خدا در  هاافتهبا خدا معنادار بوده است و این ی

ارتباط  ها به نقش شناختی تحصیالت وسند است. شاید یکی از دالیل این یافتهرفتار جامعه پ

با خدا برگردد. بر این اساس این دو متغیر قادرند نگاه افراد را به سوی رفتارهای جامعه پسند 

ی هااستداللدر مورد مسئولیت اجتماعی، ارتباط همدالنه، استدالل اخالقی دو جانبه، 

یگران، پریشانی فردی، نگاه از منظر دیگران و نوع دوستی گیری شده توسط دجهت
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ی در های متفاوتگیریدگرگون سازند که جهت چنانآنخودگزارش شده به لحاظ شناختی 

-های ارتباط با خدا فراتر از نقش شناختی، از طریق پاداشآنها ایجاد شود. ضمن آنکه مؤلفه

ه های مناسبی را برای رفتارهای جامعتواند زمینهدوستانه و یا همدالنه میدهی به رفتارهای نوع

 پسند فراهم نماید.

 های سنی مختلف یکسانعالوه بر این وقتی نشان داده شد رفتارجامعه پسند در گروه

ته کشد زیرا در این نظریه گفاست این یافته از یک بابت نظریه جداسازی را به چالش می

مندی از حجم اشتغاالت شغلی، خانوادگی، اجتماعی ی سالشده است: افراد با ورود به دوره

. ندیافزایمها و احساسات درونی خود و ارتباطی خود کاسته و بر افکار، درونیات، ارزش

شود و ر میتها کمبدین ترتیب استرس ناشی از تکالیف شغلی، خانوادگی و ارتباطی آن

 دهدیمزندگی فرد را افزایش  ی فردی احساس رضایت ازهاتیاولوو  هاآرمانپرداختن به 

(. اگر این ادعا درست باشد افزایش سن در دوره سالمندی نیز باید رفتار جامعه 3139)رایس، 

که پسند را تقلیل دهد زیرا سوگیری رفتار جامعه پسند رفتن به سوی دیگران است. درحالی

گفته شود  کن استرفتار جامعه پسند با افزایش سن در این تحقیق تغییری نکرده است. مم

ود. این شتر رفتار جامعه پسندشان کمتر میهای سنی پایینکه سالمندان در مقایسه با گروه

ل افراد به به تمای نیز با مفهوم زایایی اریکسون در تضاد است زیرا مفهوم زایایی اریکسون

نقطه اوج آن  رفاه نسل بعد و جهان داللت دارد. تمایالت زایایی در همه عمر وجود دارند اما

سالی است. در نهایت با اذعان به اینکه افراد با ورود به دوره سالمندی از حجم در میانه بزرگ

کاهند و بر افکار، درونیات، اشتغاالت شغلی، خانوادگی، اجتماعی و ارتباطی خود می

 شوند وحال از دیگران نیز غافل نمیافزایند؛ اما درعینو احساسات درونی خود می هاارزش

الظاهر همراه با وقوف بر احساسات درونی خود، خیرخواهی آنها نسبت به دیگران نیز نه علی

تایج تحقیق ها از جهتی با ناین یافته .کندیمطور معنادارتری ظهور بلکه به شودینمتنها کمتر 

دادند  (، ناهمسو است. همانظور که گفته شد آنها نشان1636دالبن و گاتچیز ) ،شیهان ،بیدل

ن دادند. البته ناهمسویی ایکه سالمندان بیش از افراد جوان رفتارهای جامعه پسند نشان می

یافته با نتایج این تحقیق مربوط به عدم معناداری متغیر سن در این تحقیق بود اما باید توجه 



 8731، بهار 73، شمارة دهمسال فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،            41

 

 یداشت که عدم وجود نمونه جوان در تحقیق حاضر امکان مقایسه کامل نتایج را تاحد زیاد

 سازد و این موضوع همچنان نیازمند تحقیقات بیشتر است.دشوار می

سند قابل شغل نیز بر رفتار جامعه پ ریتأثجنسیت و عدم  ریتأثی دیگر در مورد عدم هاافتهی 

که به  شودیمتفسیر و تبیین است که به خاطر پرهیز از اطاله کالم فقط به همین مقدار اکتفا 

قدر که برای مردان اهمیت دارد برای زنان نیز جامعه پسند همانویژگی رفتار  رسدیمنظر 

طور در مشاغل مختلف افراد نمونه تحقیق این رفتار یکسان بوده مهم تلقی شده است و همین

های تر فعالیتکم ریتأثبه دلیل  تواندیماست. یکسانی رفتار جامعه پسند در مشاغل مختلف 

 ریأثتی شغلی قبلی خود باشد و در مورد عدم هانقش شغلی به دلیل دور شدن سالمندان از

شناختی ساختار مشابه زیستی در زنان و مردان را در با رویکردی زیست توانیمجنسیت نیز 

دانست. آن چنانکه گفته شده است، سیستم عصبی اکسیتوسین در رخداد  مؤثرسن باال 

و هم در میان  هاانسانمیان  رفتارهای جامعه پسند و کاهش رفتارهای ضد اجتماعی هم در

حیوانات دخیل است. در طی تعامل اجتماعی میان دو فردی که نسبت خویشاوندی با یکدیگر 

شود. ممکن است که آزاد توسین در مغز آزاد میمیان عاشق و معشوق اکسی ندارند همچنین

گیری پیوندهای اجتماعی گردد که ایجاد توسین در مغز باعث افزایش شکلسازی اکسی

بر روی  توسین. همچنین ممکن است که عمل اکسیرندیگیم نشئتی عمیق از آن هایدوست

ی آمیگدال که هانورونمغز همدلی، همکاری و نوع دوستی را افزایش دهد. آن دسته از 

ی هیاحنی هانورونز و آن دسته ا دهندیمهای جامعه پسند را افزایش توانش مثبت دارند پاسخ

نین . همچگذارندیمضد اجتماعی اثر  هایپاسخآمیگدال که توانش منفی دارند بر بروز 

شواهد به دست آمده حاکی از آن است که کرتکس اینسوالر و مخصوصاً بخش آگرانوالر 

ی احساسی همدالنه و طبیعی با افزایش میزان اکسیژن خون در هاحالتآن در طی  3قدامی

ا ی مغزی بهیناحعصبی این  هایپاسخ. دهدیمی از خود نشان ترشیبحیه فعالیت آن نا

 (.1636، 1)نومان ی هیجانی فرد ارتباط مثبت داردهاتجربهنیرومندی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0- anterior agranular (allocortical) part 

9 - Numan, M. 



 43   ...رفتار جامعه پسند در سالمندان بر اساس رابطه با خداوند و  ینیبشیپ

 

شناختی از رفتار جامعه پسند است. باید دانست که آنچه ارائه شد یک توضیح زیست

شناختی دارند اما این به معنای علت تامه بودن زیست منشأتمام رفتارهای انسانی هرچند 

طور که در این تحقیق نیز نشان داده شد عواملی چون شناختی نیست. همانعوامل زیست

ه به دارند. لذا در مجموع با توج ریتأثتحصیالت و ارتباط با خداوند بر رفتار جامعه پسند 

به نسبتی  سطح تحصیالت باالتر باشد و توان گفت به نسبتی که در جامعهآنچه گفته شد می

که اهمیت ارتباط با خداوند مورد تأکید و توجه قرار گیرد ما شاهد رفتار جامعه پسند خواهیم 

هایی هگیری از نمونهای سنی متفاوت و بهرهحال انجام تحقیقات مشابه با گروهبود. درعین

ب ها افزوده و جوانبر غنای این یافتهتواند های متفاوت در جامعه ایرانی میاز خرده فرهنگ

 تر نماید.مختلف این امر را بیش از آنکه اکنون وجود دارد روشن
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