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 چکیده
سنجی نسخۀ فارسی سـااهۀ ااراردهـای داوبی ـی      های روان  هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی

ــنی       ــشار ا  س ــد اب ــتا ای ــا اس ــشار دارای تــش ناا ــد اب ــندا ای ــی ب ــت ایران ــر ا   348در جمعا نف
هـا    ساختار چهار نـاایی پرسـش   انندگان ایرانی تکماا تدا نتایج تحیاا ناایی ااتشافی ا   ترات

حمایت اردا اید چهار نااـا بـت ترتاـی ااـشان اهماـت ن ـارد بندنـد ا : رتـد تخ ـی، ن  ـۀ           
های اجتمانیا انط ـا  سـاختار نـاایی ااتشـافی       ای و تأثار گروه  اجتمانی، ت نیر اجتمانی و حرفت

صنرد یکسان در جمعات ایرانـی    با ادل اصیی ابشار نشان داد نااا چهارم، یعنی نااا اجتمانی بت
های سـا ند  سـایر ننااـا بـا تراا ـی ا  ننااـا اـدل اصـیی بـرا ش            برا ش داتتت است و پرسش

دل چهار ــها با ا  ی ـ تأیادی با ادل چهار و تش ناایی ناش نشان داد ات داده ــحیاا ناایـندا تـداتت
دسـت    بـت  92/0تـا   84/0ننااا ناش ا   دهندا پایایی  های برا ش بهتری را بت دست ای  ناایی تاخص

بستگی اث ت و اعناداری باد نمراد سااهۀ نسخۀ فارسی ااراردهای داوبی ـی و    آادا همچناد، هم
رسد نسخۀ فارسـی    اندا بت نظر ای  گرای اید اقااس حمایت ای  نااۀ همدلی پایت ا  روایی هم  پرسش

تناند ااراردهای داوبی ی را در جمعات ایرانی   سااهۀ ااراردهای داوبی ی با چهار نااا بهتر ای
 ار یابی اندا

 داوبی ی، تحیاا ناایی، سااهۀ ااراردهای داوبی ی، خندسنجیا :ها کلیدواژه
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the psychometric properties of the Persian 

version of Volunteer Functions Inventory (VFI) in Iran. This tool has six factors. 

This tool was completed by 348 Iranian participants. The results of exploratory 

factor analysis supported the four-factor structure of the questions, and these four 

factors in order of importance respectively were: personal growth, social interest, 

construction of social and professional image, and influence of social groups. The 

adaptation of the exploratory factor structure to the main model of the instrument 

showed that the fourth factor, i.e., the social factor, was equally relevant in the 

Iranian population and the items related to other factors were appropriate with a 

combination of the original model factors. Confirmatory factor analysis with four-

factor and six-factor models also showed that the data with four-factor model 

provide better fit indices. The reliability of the factors was ranged from 0.84 to 0.92. 

Also, the positive and significant correlation between volunteer function inventory 

and Basic empathy scale supported the convergent validity of this inventory. It 

seems that the Persian version of the inventory of volunteer functions with four 

factors can better evaluate the functions of volunteers among the Iranian population. 

Keywords: Factor analysis, self- report, volunteering, volunteer functions 

inventory  
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 مقدمه
ت ناا هـای  گـنیی بـ    انظنر پاسخ  تماری در سراسر جهان بت  های خدااد اجتمانی بی  سا اان

های داوبی ی ناا  دارنـدا ایـد داوبی ـان یـ        رتد خدااد اجتمانی جنااع، بت فعالات  بت  رو
هـا بـرای اثربخشـی بهتـر،       تده، ام  بت سا اان  ان ع نالی برای به ند اافات خدااد ارائت

(ا رفتـار  2017و همکـاران،   1ایجاد اجتماناد، ارتقای برابری و اـنارد دیگـر هسـتند )بـند    
اـردن اختاـاری، هدفمنـد و اـداوم در       اوبی ی ب ق تعریف ن ارد ا  نننی رفتـار امـ   د

 (ا2002، 2تـند )پنـر    بنل  اان است ات در  الی فردی یـا درون یـ  سـا اان انجـام اـی     

ها داوبیی اقدار  یادی ا  و ت و انرژی خند را بـرای امـ  بـت دیگـران       سالت اایانن  همت
اهر اهم ام  انسانی، فعالات داوبی ی اسـت اـت بـت سـ ی     دهندا یکی ا  اظ  اخت اص ای

سـناد، اشـاوره بـرای افـراد       آن افراد، خدااتی نظار همراهی با افراد تنها، آان ش بت افراد بی
صـنرد    اننـد و ایـد اـار را بـت      های بهداتتی برای باماران را فراهم ای  دار و ارا  ت  اشکا

اـدد    تان باشـتر در بـنینی    های داوبی انت  هند و ام د  انظم، اداوم و داوبی انت انجام ای
تنان ذار ارد ات تقری اً همـت تـاهد     بنابراید، ای .(1998یابد )ا ری و همکاران،   اداات ای

انـدا    پسندانت آ اد، هدفمند و بدون دریافت سند بت دیگـران بـنده    خدااد داوبی انت و جااعت
اندا اهماـت پاکـر  داوبی ـی بـا       ده در ااننن تنجت  رار گرفتتبنر فشاین  رو، داوبی ان بت  ا اید

انشلۀ ی  نن ر اهـم در ارائـۀ خـدااد اجتمـانی در حـال افـشایش         اشایای ا ت ادی آن بت
 (ا2016، 3است )اراسمنس و انری

انشلۀ نننی رفتار سالم اجتمـانی اـت بـرای حاـاد اجتمـانی        های داوبی انت بت  فعالات
های اخار بت آن تنجت تده اسـت،  یـرا سـ ات اجتمـانی بـت اعنـای         ضروری است در دهت

ار یابی و تناخت فرد ا  چگننگی نمیکردش در اجتماع و اافاـت روابطـش بـا دیگـران،     
هـای اجتمـانی اسـت اـت وی نضـنی ا  آن اسـت )صـاد ی سرچشـمت و           نشدیکان و گروه

رتـدی بـت اطالعـۀ داوبی ـی       ت(ا ن  ـۀ روبـ  1399؛ بناءبه هانی و همکـاران،  1397همکاران، 
بـنر    هـای داوبی انـت بـت     تـده بـت فعالاـت     داده  وجند داتتت است و تعداد نشـریاد اخت ـاص  

هـای یاردولتـی و     هـا ااننـد سـا اان     تنها افراد، بیکـت سـا اان    ت اندی افشایش یافتت استا نت
شه، تسـهاا و اجـرای   ها در اعرفی، تـرویج، تشـنیق، ایجـاد انگاـ      های خاریت و دولت  سا اان

                                                                                                                                        
1. Butt 

2. Penner 

3. Erasmus & Morey 
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(ا 2015، 1انـد )بـند و سـنارو     آفرینی اـرده   های داوبی انت در ااان نمنم اردم نقش  فعالات
هـای    بـار در نرصـت    در باشتر اشـنرهای جهـان همـراه بـا پاااـدهای  یـان       19تانع انوید 

یـ  ان ـع بـاار ش در ارائـۀ خـدااد       2اختیف اجتمانی ا ت ادی نشـان داد اـت داوبی ـان   
 19های داوبی انۀ اختیـف در دوران تـانع انویـد      بی ی بت افراد ناا اند و انجام فعالاتداو

 (ا1399حاتمی ور نت و همکاران، هستند )
است ات فعالات داوبی ی دارای چهار ویژگی اهـم اسـت      ( پاشنهاد ارده2002پنر )

ات داوبی ی ی  ا ـدام  سا دا اول، فعال  ات آن را ا  دیگر انناع ا داااد اجتمانی اتمایش ای
هـای    انند و گشینـت   گاری برای داوبی ی، فکر ای  تده استا اردم   ا ا  ت مام  ریشی  برناات

هـای داوبی انـت را ا  اـداخ د      تنان فعالات  انندا ا  اید نظر ای  خند را س   و سنگاد ای
نـابفی و   فنری در انا ع اضطراری )اـداخ د نـابران( اتمـایش اـرد اـت در آن وااـنش      

انـدا    انرد اداخیت اـردن یـا نکـردن بـا ی اـی       فنری نقش اصیی را در ت ماماد افراد در
تـنند    دار در بنل  اان استا باشتر افرادی ات داوبیـی اـی    دوم، داوبی ی ی  رفتار اداات

اختاـاری    دهندا سنم، داوبی ی تااا ام    اانی بنینی اداات ای  اید فعالات را برای ادد
اند ات تخ اً انظـف    اننده بالقنه احساس ای  های ام ، ام   تندا در باشتر روش  ای

انند  احتمالی ام  اندا چهارم، فعالات داوبی ی در یـ  چـارچن      است برای دریافت
اننـد    انشلۀ داوبیی فعالات ای  دهد، یعنی باشتر  ریی بت اتفا  افرادی ات بت  سا اانی رخ ای
، 3دهنـد )پنـر    لۀ بخشی ا  ی  خـدات یـا یـ  سـا اان اـذه ی انجـام اـی       انش  اید اار را بت

 (ا2004
رو هستند ات نمناـاً داوبی ـان در     های داوبی انت با اید اعضا روبت  ا  سنیی، سا اان
اننـد و ایـد     تر اـار داوبی ـی خندتـان را تـر  اـی       بگار راحت  اقایست با اارگران حقن 

(ا 2011، 4وبی ی را ایجاد ارده است )گارنر و گـارنر اعضا چالش اهم حفظ ناروی اار دا
هـای داوبی انـت یـ  نااـا اصـیی در تـروع         در ت ااد اید چالش باید یادآور تد ات انگاشه

(ا همچنـاد، اگرچـت امکـد    2017چـاانن و همکـاران،   فعالات داوبی انت و ادااۀ آن است )
هـای انجـام     برسد، ااـا انگاـشه   است ی  فعالات داوبی انۀ خاص در همۀ افراد یکسان بت نظر

بـنر    آن امکد است بساار اتفاود باتدا ا  بـرف دیگـر، امکـد اسـت یـ  داوبیـی بـت       

                                                                                                                                        
1. Butt & Soomro 

2. Volunteers 

3. Penner 

4. Garner & Garner 
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هـا امکـد اسـت بـا گـذر  اـان تنااـر انـد            اان چندید انگاشه داتتت باتد و اید انگاـشه   هم
انشلــۀ یــ  اسلفــۀ اصــیی بــرای   (ا در  انگاــش  داوبی ــان بــت2017و همکــاران،  1)چــاانن

(ا اردم تـا  2015، 2های خاریت و یارانتفانی اطرح است )اصنر  ادیریت داوبی ان در سا اان
هـا یـا ترجاحاتشـان تجربـت       بـر انتخـا     هایشـان را ا تنـی     اانی ات ارضای انگاـشه یـا انگاـشه   

(ا در اید راستا، احققان ننااا 2017دهند )بند و همکاران،   انند، بت داوبی ی اداات ای  ای
اند ات ا  ایـد  رارنـد: تمایـا      بررسی ارده ،گذارد  دی را ات بر رفتار داوبی ان تأثار ایاتعد

بت ام ، حمایـت اجتمـانی، پاننـد بـا سـا اان، اشـارات، تعـارن سـا اانی و رضـایت          
 (ا2017چاانن و همکاران، )

هـای داوبی انـت اسـتفاده      ات احققان ا  ابشارهای اختیفی برای سنجش انگاشه  درحالی
ا ری و همکـاران   3تده، سااهۀ ااراردهای داوبی ی  اند، پرااربردترید ابشار استفاده  ارده

هـای داوبی ـان اسـت      (ا هدف ایـد سـااهت ار یـابی انگاـشه    2017، 4( است )پیسا و تی1998)
انشلۀ ابـشاری اعت ـر در تحقاقـاد اـرت   بـا رفتـار         (ا اید ابشار بت2017چاانن و همکاران، )

 نااـت،   (ا براساس چارچن  نظری اید پرسش2012 5تند )وییسنن  نظر گرفتت ای  رداوبی ی د
ها، فهم، ارتقا، تنا یا حرفـت، اجتمـانی     های داوبی ی تااا ار ش  ااراردها یا همان انگاشه

بر اید تأااد دارد  6ها  اقااس ار ش  ( خرده1(ا 2016و احافظت هستند )اراسمنس و انری، 
دوسـتی را ابـرا  یـا ا تنـی بـر آن        های اهمی اانند انسان  تنند تا ار ش  یات افراد داوبیی ا
« انم ات ام  اردن بت دیگـران اهماـت دارد    احساس ای»هایی نظار   نما انند و ا  گنیت
دن ـال اسـی     بـر ایـد اسـت اـت داوبیـی بـت        ا تنـی  7اقااس فهم  ( خرده2تشکاا تده استا 
هایی است ات پاشتر ا  آن اسـتفاده نکـرده اسـتا ا       اهاردانرد جهان یا   اب ناد باشتر در

دهـد اـت     فعالات داوبی انت، اید فرصت را بـت اـد اـی   »های آن اید ن ارد است:   گنیت  نمننت
هـایی نظاـر     ا  گنیـت  8اقاـاس ارتقـا    ( خـرده 3«ا صنرد استقام و نمیی، اطال ی را بااان م  بت
تشـکاا تـده و   « بت خندم احساس بهتری داتتت باتـم   تند نس ت   فعالات داوبی انت س ی ای»

تـناختی رتـد و     نظـر روان   تـنان ا    های داوبی انت ای  انند  اید است ات ا  بریق فعالات  باان

                                                                                                                                        
1. Chacón 

2. Asghar 

3. Volunteer Functions Inventory(VFI) 

4. Peaslee & Teye 

5. Wilson 

6. Values 

7. Understanding 

8. Enhancement 
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داوبی ی در اانر انسانی »هایی نظار   ات ا  گنیت 1اقااس حرفت یا تنا  ( خرده4پاشرفت اردا 
تشـکاا تـده   « ر بگارم اـت دوسـت دارم اـار اـنم    اند تا در جایگاهی  را  بت اد ام  ای

است و بت اید اتاره دارد ات هدف فرد ا  داوبی ی اید است اـت ا  بریـق داوبی ـی تجربـۀ     
هـایی نظاـر     اتشـکا ا  گنیـت   2اقاـاس اجتمـانی    ( خـرده 5دسـت آوردا    ارت   با تنا را بـت 

« گذارند  با هم درااان ایآتنایان اد ن  ۀ خند بت ترات در خدااد یاورانۀ اجتمانی را »
دهد رواب  اجتمانی خـند را    است و بر اید تأااد دارد ات فعالات داوبی انت بت فرد اجا ه ای

اـار داوبی انـت راه گریـش خـنبی     »هـایی نظاـر     تااا گنیت 3( اسلفۀ احافظت6تقنیت اند و 
اوبی ـی بـرای   اسـت و تأااـد دارد اـت فـرد ا  د    « ام اسـت   های تخ ـی   برای فرار ا  دردسر

اند )ا ری و   ااهش احساساد انفی اانند گناه یا برای رفع اشک د تخ ی استفاده ای
 (ا1999، 4اسنایدر

سااهۀ ااراردهای داوبی ی بت ابشاری استاندارد برای ار یابی انگاش  داوبی ی ت ـدیا  
تنان ا نـای    ای (ا یکی ا  دییا استفاد  گسترده ا  اید ابشار را2012تده است )گاج و تاپا، 

سـنجی خـن  آن باـان اـردا بـرای اثـال،         نظری دارای تناهد احکم و خ نصـااد روان 
های آن در چندید اطالعـت هـم در  ـار  اروپـا و هـم آسـاا نشـان داده          ساختار ناایی و گنیت

بانـی رفتارهـای وا عـی داوبی ـی را ناـش دارد        است دارای ث اد  یادی است و تنانـایی پـاش  
(ا ا  دیگــر خ نصــااد اهــم ایــد 2009و همکــاران،  6؛ وو2014و همکــاران،  5ر)اســت ند

چـاانن و همکـاران،   اـار رفتـت اسـت )     های داوبی انت اتعدد بت  سااهت اید است ات در احا 
چاانن و  نقا ا   ، بت2011و همکاران،  7جمیت پرتنالی )فریرا  های اختیف ا   ( و بت  بان2017

و همکـاران،   9(، آلمـانی )اسـت ندر   2006و همکـاران،   8لاایی )اارتا((، ایتا2017همکاران، 
( ترجمــت، 2009( و چانــی )وو و همکــاران، 2005، 10(، اســناناایی )چــاانن و داویــ 2014

 انت اریابی و استفاده تده استا
تـند اـت در     های ارت   با تناخت اجتمـانی احسـن  اـی     همدلی یکی ا  تاخص

                                                                                                                                        
1. Career 

2. Social 

3. Protection 

4. Clary & Snyder 

5. Oostlander  

6. Wu 

7. Ferreira 

8. Marta 

9. Oostlander 

10.  Chacón & Dávila 
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تناسـی    های دیگری اانند روان  تناسی بالانی در حن ه  ا  حن   روانهای اخار در خارج   دهت
(ا 2015اجتمانی و روان تناسی اخ   انرد بحث و بررسی  ـرار گرفتـت اسـت )دیـنی ،     

بندی نناصر سا نده، همدلی دارای دو نن ر تناختی و نابفی اسـت )اـارر     براساس تقسام
تناند هم روی در  احساسـاد دیگـران و     ی( و بت هماد دلاا، همدلی ا2013و همکاران، 

های دیگران اثرگذار باتدا ادبااد نظری دربار  رابطـۀ    هم درنظرگرفتد و ا حظۀ ناا اندی
دوستی و رفتار داوبی ـی و امـ  اـردن دو فرضـات را اطـرح اـرده اسـتا          همدلی و ننع

هـای    دلاـا انگاـشه    ، همـدلی باشـتر بـت   1براساس فرضاۀ اول انسنم بت فرضاۀ همدلی ـ خنتی 
تـند    های اجتمـانی بـت رفتـار یاریگرانـت انجـر اـی        ها و  ضاود  فردی و یا دوری ا  ار یابی

 2دوستی  (، ااا در فرضاۀ اخـالف انسنم بـت فرضاۀ همدلی ـ ننع 1981)آراـر و همـکاران، 
مـ   دوسـتی سـ ی رفتـار ا     های اصاا اجتمانی و نـنع   باان تده است ات همدلی با انگاشه

(ا اطالعاد تجربی باشـتر ا  فرضـاۀ دوم   1986تند )فنلتش و همکاران،   اردن و یاریگری ای  
(ا رفتار داوبی ی یکی 1986؛ فنلتش و همکاران، 1991اند )باتسنن و همکاران،   حمایت ارده

یـار اسـت و تـرای  ی م بـرای انجـام چنـاد رفتارهـایی دارای همـدلی           ا  رفتارهای جااعـت 
های داوبی ی   هاجانی احتمالی استا بنابراید، ی  ابشار اعت ر برای ار یابی انگاشهتناختی و 

 های همدلی ناش ارت اط داتتت باتدا  باید بتناند با اسلفت
( استفاده ا  اید سااهت را هم بـرای داوبی ـان و هـم بـرای     1998ا ری و همکاران )

هـای    تناند تفاود  دند ات اطالعاد آینده اییابی اردند و پاشنهاد دا  داوبیی انت ار  افراد یار
ها و ااراردهای داوبی ی اشـخص انـد     بندی انگاشه  اند و در ابعاد اتفاود را در ب قت  نظام

هـای انت اریـابی   یـی ایـد سـااهت بـت         بنر اـت در پـژوهش    (ا همان2017)بند و همکاران، 
ار یـابی ااراردهـای داوبی ـان     های اختیف، نشان داده تـده اسـت، ایـد ابـشار بـرای        بان

اـار رفتـت     سنجی خنبی بنده و در چندید  بان انت اریابی تـده و بـت    های روان  دارای ویژگی
ای بت  بان فارسی یافت نشدا بر ایـد اسـاس، هـدف اطالعـۀ حاضـر        است، ااا هاچ انت اریابی

 سنجی سااهۀ ااراردهای داوبی ی استا  های روان  بررسی ویژگی
 

 روش 
سـنجی )انت ـار و     هـای روان   بستگی بند و بـا هـدف بررسـی ویژگـی      روش اطالعت ا  ننع هم

 60تـا   19پایایی( سااهۀ ااراردهای داوبی ی انجام تدا جااعۀ انرد اطالعـت را تمـام افـراد    
                                                                                                                                        
1. Empathy-joy 

2. Empathy-alturism 
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وسـایۀ    گاری بـت روش در دسـترس ا ـدام تـد و بـت       دادندا برای نمننت  سال ایرانی تشکاا ای
های اجتمانی و ارسال فرم همکاری در پـژوهش حاضـر، ا  افـرادی      بریق ت کت  فراخنان ا 

هـای    اننـده در فعالاـت    انـد و اشـارات    صـنرد خندگشارتـی انـ م اردنـد ن  ـت       ات بـت 
هـای ایـد ابـشار      نما آاد تـا بـت پرسـش     داوبی ی هستند، بی تانع باماری ارونا، دنند بت

نفر آ ا( برای تـرات در پـژوهش انـ م     101خانم و  نفر 247نفر ) 348پاسخ دهندا تعداد 
صنرد اینترنتی و در  الی فرم گنگا در با    اانی     ها بت  آاادگی اردندا سن  فرم پرسش

سا ی ابـشار ا  روش ترجمـت     آوری تدا برای آااده  ا  داوبی ان جمع 1399اردی هشت تا تار 
تناسی و یـ  نفـر داتـری      ر داتری روانو ترجمۀ اتقابا استفاده تدا اتد ا  سنی ی  نف

اشاوره خارج ا  پژوهش پ  ا  ترجمت فارسی بت انگیاسی برگردانده تد و ن اراد بـا اـتد   
اصیی انط ا  و اص حاتی برای انط ا  با فرهنگ ایران داده تـدا در ارحیـۀ دوم، روی پـنج    

رد اقــدااتی صــن  تناســی اجــرا تــد و بــت  دانشــجنی اارتناســی و اارتناســی ارتــد روان
با خنردهایی ا  اجرا حاصا تد و انارد دارای ابهام اصـ ح تـدند و در ارحیـۀ دوم روی    
نمننۀ انردنظر پژوهش اجرا تدا برای تعاـاد حجـم نمننـۀ پـژوهش ناـش ا  پاشـنهاد ااـر  و        

نهایـت،    گنیت اسـتفاده تـد و در   1اننده بت ا ای   ترات 10بر نس ت   ( ا نی2016همکاران )
های اتداول تعاـاد روایـی و پایـایی تـااا تعاـاد روایـی         ناات ا  رویت  نت اریابی پرسشبرای ا

سـانی درونـی اسـتفاده تـدا بـرای        احتنایی، روایی سا ه، روایی همگرا و تعااد پایـایی هـم  
هــا ا  روش تحیاــا نــاایی ااتشــافی، تحیاــا نااــا تأیاــدی و روش    تجشیــت و تحیاــا داده

 ده تدابستگی پارسنن استفا  هم
 

 ابزار
هـا،    پرسش و تـش نااـا تـااا ار ش    30اید ابشار ا   سیاهة کارکردهای داوطلبی:

ای و ارتقـا تشـکاا تـده اسـت )ایـری و        فهم، احافظـت، جن ـۀ اجتمـانی، اـارارد حرفـت     
(ا اید ابشار براساس رویکرد ااراردگرایانت بـت انگاـشش داوبی ـی براحـی     1998همکاران، 

انشلـۀ    هـایی اسـت اـت افـراد بـت       ها باشتر ارت   با تناسـایی روش   تده استا اضمنن پرسش
نااـت    گـذاری پرسـش    تـمارندا نمـره    نیت و دلاا ااراردی برای انجام رفتار داوبی ی براـی 

)درست اسـت/ اـاا ً    7)یی  است/ اص ً اهم ناست( تا  1ای ا    درجت 7صنرد لاکرد   بت
سـنجی در اطالعـاد پاشـاد پایـایی همسـانی        هـای روان   تندا یافتت  بندی ای  اهم است( درجت

اطالعـت تحیاـا    18گـشارش اـرده و در    84/0تـا   78/0ای ا    درونی اید اقااس را در داانـت 
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ناایی گذتتت در اشنرهای اختیف ات روی ایـد ابـشار انجـام تـده اسـت روایـی سـا ه و        
 (ا2017ساختار ناایی آن تأیاد تده است )چاانن و همکاران، 

 اقااس همـدلی ا  سـنی اـارر و همکـاران      ساالن(:  قیاس همدلی پایه )نسخة بزرگم
ــال  ــاختت  2013در س ــدلی دارای      س ــاس هم ــایی اقا ــرم نه ــتا ف ــده اس ــش و  20ت  2پرس
اقاـاس    (ا خـرده 2013؛ اـارر و همکـاران،   2006اسـت )جنلاـف و فـارینگتنن،    اقااس   خرده
تده استا اید   ت تشکاا ـگنی 9اختی با ـقااس تنـا  ش و خردهـپرس 11جانی ا  ـهاـ  یـنابف

ای است ات پاسـخ بـت هـر      گشینت 5سنج و ا  ننع اقااس لاکرد   ناات ی  ابشار نگرش  پرسش
)ااا ً انافقم(  رار داردا برای اا اقاـاس   5)ااا ً اخالفم( تا  1ای ا    ن ارد آن در داانت

 74/0و تـناختی   86/0س نـابفی ـ هاجـانی    اقاا  و برای خرده 87/0ضریی آلفای ارون اخ 
(ا همچنـاد، در ایـران پایـایی اـا اقاـاس بـت       2013تده است )اارر و همکـاران،    گشارش 

بـرای   74/0برای اقااس ـ هاجانی و   78/0و بت تفکا   84/0روش آلفای ارون اخ بت ااشان 
ی تأیاد تـده اسـت   تده است و ساختار دو ناایی آن در نمننۀ ایران  اقااس تناختی گشارش 

 (ا1389)ننرو ی، 
 

 ها  یافته
نفر آ ا بندندا ا  لحاظ سـنی   101نفر خانم و  247نفر بندند ات  348انندگان تااا   ترات
سـال،   35تا  26نفر در با   سنی  98سال،  25تا  18انندگان در با   سنی   نفر ا  ترات 133
سـال  ـرار داتـتندا     60تـا   45  سـنی  نفـر در بـا    47سـال و   45تـا   36نفر در بـا   سـنی    70

 155نفر دارای تنا و  193نفر اتأها بندندا ا  لحاظ تنا،  157نفر اجرد و  191همچناد، 
نفـر فـن  دیـنیم،     13نفـر دیـنیم،    54نفر ساکا،  4نفر باکار بندند و ا  لحاظ تح ا د ناش 

داتـتندا بررسـی    نفـر ناـش تح ـا د داتـری     20نفر فن  لاسان  و  139نفر لاسان ،  118
دهـد اقـدار ایـد      هـای اقاـاس حاضـر نشـان اـی       های چنلگی و اشـادگی پرسـش    تاخص

بـنر ااـشان اجـی در       ـرار دارد و همـاد  « -3و  3»ها در احدود    تاخص برای همۀ پرسش
هـا داردا بـرای      رار داتت اـت نشـان ا  نراـال بـندن تن یـع همـۀ پرسـش       « -5، 5»احدود  

روش تحیاا نااا ااتشافی و تأیاـدی اسـتفاده تـدا    ناات ا  دو   پرسش بررسی ساختار ناایی
تـد و ا  روش باشـانۀ    ( انجـام AMOSافـشار ایمـنس )    اجرای تحیاـا نااـا تأیاـدی بـا نـرم     

 ناایی استفاده تدا  های تش و چهار  نمایی برای برا ش ادل  درست
اسـتفاده ا  روش   انظنر تعااد سـاختار نـاایی ا  روش تحیاـا نااـا ااتشـافی بـا        بت
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نااـت، اقـدار     هـای ایـد پرسـش     های اصیی و چرخش اایا استفاده تدا در تحیاـا داده   اسلفت
)تـاخص افایـت    2آ انن ارویت بارتیـت  ( و1گاری  )تاخص افایت نمننت KMO ضریی

( نشان ا  وجند تناهد اافی برای انجام تحیاـا ننااـا داتـتا افایـت     بستگی  ااتری  هم
دست آاد ات در سطح اطینبی  رار داتت   ( بتKMO=  95/0   ناات )  اید پرسش برداری  نمننت

ا همچنـاد، بـرای تعاـاد تعـداد     ( تد>p 001/0بنر آ انن ارویت بارتیت اعنادار )  و هماد
ننااا ا  نمندار اسکری استفاده تدا بدید صنرد ات بـا تنجـت بـت تـای نمـندار، ننااـا       

هایی اـت    انشلۀ ننااا اصیی  یمداد تد و ا  پذیرش نااا  تتده در تای تند نمندار ب  آتکار
صنرد انا ی در احنر خ  تـای  ـرار گرفتنـد، اجتنـا  تـدا نمـندار اسـکری وجـند           بت

ناایی در نمننۀ حاضر ات اربـنط   6ناات نشان دادا راه حا   نااا را در اید پرسش 4حدااثر 
 (ا1نااۀ اصیی بند برا ش نداتت )تکا   بت پرسش
 

 
 نمندار اسکری سااهۀ ااراردهای داوبی ی   1شکل 

                                                                                                                                        
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

2. Bartlett's Test of Sphericity 
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، نااا سنم بـا ار ش  99/6، نااا دوم با ار ش ویژ  57/44نااا اول با ار ش ویژ  
درصـد ا    3و  5، 6، 44ترتاـی    هـر اـدام بـت    95/3و نااا چهارم با ار ش ویژ   74/5ویژ  

هـای هـر نااـا،      د یـا گنیـت  تنااراد واریان  اا نمراد را ت ااد اردندا برای انتخـا  اـنا  
هـایی اـت باشـترید بـار       های انتخـی اقایسـت تـدند و گنیـت      ها در نااا  بارهای ناایی گنیت

تـدندا   نظـر گرفتـت    انشلۀ ااد  ارت   با آن نااا در  ناایی در ی  نااا خاص را داتتند، بت
 30و  29، 27، 26، 25، 19، 18، 14هـای    براساس بررسی بارهای ناایی اشخص تد پرسش

هایی ات روی نااا دوم دارای بارناایی باشتر بندنـد    گارندا پرسش  روی نااا اول  رار ای
هایی ات روی نااا سـنم دارای    ا پرسش22و  16، 13، 12، 9، 8، 7، 5، 3ا  اید  رار بندند: 

بنط بت های ار  ا پرسش28و  24، 21، 20، 15، 11، 10، 1بارناایی داتتند ا  اید  رار بندند: 
هایی   گذاری ننااا ابتدا پرسش  ا برای نام23، 17، 6، 4، 2نااا چهارم ناش ن ارد بندند ا : 

تد  نسخۀ انگیاسـی آ اـنن تط اـق داده      ات بر روی نااا یکسانی داتتند با ننااا اشخص
ترید نننان برای هر نااا استخراج تد ات برای نااا اول نـام رتـد     تدند و سن  نشدی 

ای و نااـا چهـارم     نااا دوم ن  ۀ اجتمانی، نااا سنم ت نیر اجتمانی و حرفتتخ ی، 
 های اجتمانی اشخص تد   گروه تأثار

 

 نااۀ ااراردهای داوبی ی پ  ا  چرخش اایا  ها و بارهای ناایی پرسش  گنیت   1جدول 

 4 3 2 1 ها  گویه
آلفای 
 کرونباخ

عامل در 
 نسخة اصلی

ــا 1 ــنر انس ــی در اا ــد  ا داوبی  ــت ا نی ب
اند تا در جایگاهی  رار   ام  ای

 بگارم ات دوست دارم اار انما

اارارد  95/0  46/0  
 ای  حرفت

ا دوستان اد جشو افـراد داوبیـی در   2
 اانر انسانی هستند

   55/0 
 

 جن ۀ اجتمانی 95/0

هــایی اــت  نــدگی   اــنرد آن  ا اــد در3
 سختی دارند نگران هستم

 66/0 
 

 ها  ار ش 95/0  

ــی 4 ــد ا ــانم ا  ا ــت    ا نشدیک ــد ا خناهن
 داوبیی خدااد اجتمانی بشنم

   71/0 
 

 اجتمانی 95/0

ا داوبیی اردای تدن بت اد احساس 5
 دهد  ار تمندی و اهم بندن ای

 ارتقا 95/0   68/0 

ا آتنایان اد، ن  ۀ خند بـت تـرات   6
در خــدااد اجتمــانی داوبی انــت را 

 گذارندا  با هم درااان ای

 اجتمانی 95/0 75/0   
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 1ادامة جدول 

 4 3 2 1 ها  گویه
آلفای 
 کرونباخ

عامل در نسخة 
 اصلی

ا هر چقـدر هـم اـت حـالم بـد باتـد،       7
های داوبی انت بت اد امـ     فعالات
 اند آن را فراانش انما  ای

 احافظت 95/0   59/0 

ا اـــد خال ـــانت بـــت فکـــر اســـائا و 8
ــت   اشــک د گروهــی هســتم اــت ب

ریگرانـــت ارائـــت هـــا خـــدااد یا  آن
 دهم  ای

 ها  ار ش 95/0   54/0 

ــت   9 ــای داوبی ان ــرات در ااره ــا ت ا ب
 انم  تری ای  احساس تنهایی ام

 احافظت 95/0   61/0 

ــت،    ا اــی10 ــا خــدااد داوبی ان ــنانم ب ت
رواب  جدیدی بر رار اـنم اـت بـت    

 به ند اسی و اارم انجر تندا

اارارد  95/0  72/0  
 ای  حرفت

اار داوبی انـت اـرا ا  نـذا     ا انجام 11
وجــدان ناتــی ا  اشــاهد  بــدبختی 

 رهاندا  دیگران ای

 احافظت 95/0  43/0 66/0 

ــی12 ــا و    ا اـ ــنرد دییـ ــناهم دراـ خـ
های خدااد داوبی انت، باشتر   انگاشه
 بااان ما

 فهم 95/0   47/0 

ا اار داوبی انت انتماد بـت نفـ  اـرا    13
 دهدا  افشایش ای

 قاارت 95/0   59/0 

ا اــار داوبی انــت بــت اــد فرصــت     14
بت اانر دیـدگاهی     دهد تا نس ت  ای

 جدید اسی انما

 فهم 95/0    65/0

ا اــار داوبی انــت بــت اــد فرصــت     15
هــای تــنیی   دهــد تــا بــا گشینــت  اــی

 اختیف آتنا تنما

اارارد  95/0  63/0  
 ای  حرفت

بت اردم ناا اند، احساس   ا اد نس ت 16
 انما  تفقت ای

 ها  ار ش 95/0   43/0 

ا نشدیکان اد برای خدااد یاورانـت  17
اجتمـــانی، ار ش بـــاییی  ائــــا   

 هستندا

 جن ۀ اجتمانی 95/0    
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 1ادامة جدول 

 4 3 2 1 ها  گویه
آلفای 
 کرونباخ

عامل در نسخة 
 اصلی

ا فعالات داوبی انت، اید فرصـت را بـت   18
صـنرد اسـتقام و     دهد ات بـت   اد ای

 را بااان ما نمیی، اطال ی

 فهم 95/0    66/0

انم اـت امـ  اـردن      ا احساس ای19
 بت دیگران اهمات داردا

 ها  ار ش 95/0   44/0 61/0.

ــائا   20 ــا اس ــت در ح ــت داوبی ان ا فعالا
 اندا  ام ام  ای  تخ ی

 احافظت 95/0  66/0  

ا فعالاـــت داوبی انـــت بـــت اـــد بـــرای 21
 اندا  ام ام  ای  انفقات در حرفت

اارارد  95/0  70/0  
 ای  حرفت

ــت  22 ا دلاــا و هــدفی اــت در اــار داوبی ان
وجــند دارد بــرایم اهــم اســت و ســ ی 

 تندا  حرات برای انجام آن اارها ای

 ها  ار ش 95/0   63/0 

ــانم   23 ــرای نشدیک ــت ب ــت داوبی ان ا فعالا
 فعالات اهمی استا

 جن ۀ اجتمانی 95/0 75/0   

بی بـرای  ا اار داوبی انت راه گریش خـن 24
 ام استا  فرار ا  اشک د تخ ی

 احافظت 95/0  68/0  

تـنانم یـاد     ا ا  بریق اار داوبی انت ای25
بگارم چگننت با افراد اختیف ارت ـاط  

 داتتت باتما

 فهم 95/0    67/0

ــی  26 ــ ی ا ــت س ــت داوبی ان ــند   ا فعالا ت
 احساس انم جااعت بت اد ناا  داردا

 ارتقا 95/0    57/0

بت   تند نس ت  ات داوبی انت س ی ایا فعال27
 خندم احساس بهتری داتتت باتما

 ارتقا 95/0    55/0

ــ ی  28 ــت سـ ــت داوبی انـ ــۀ فعالاـ ا تجربـ
تـند، وجهـۀ خـنبی را ا  خـندم       اـی 

 نشان دهما

اارارد  95/0  56/0  
 ای  حرفت

تند دوسـتان    ا اار داوبی انت س ی ای29
 جدیدی پادا انما

 ارتقا 95/0    66/0

تنانم نقاط  ـنتم    ا با اار داوبی انت ای30
 را اشف انما

 فهم 95/0    65/0
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های نسخۀ اصیی تـش نـاایی و     حا  برای بررسی روایی سا   نسخۀ فارسی آ انن راه
هـای    دهد تاخص  های تش ناایی نشان ای  راه حا چهارناایی بررسی تدندا بررسی تاخص

بـت تـاخص تـش نـاایی در نمننـۀ ایرانـی         تری نس ت ناایی در اا برا ش بساار به 4اقااس 
 ناایی اتاره تده استا 6و  4های   های برا ش ادل  تاخص 2داردا در جدول تمار  

 

 ناایی اقااس ااراردهای داوبی ی 6ناایی و  4های   های برا ش ادل  اقایسۀ تاخص   2جدول 
CMIN/DF های برازندگی  شاخص

 
RMSEA GFI AGFI CFI NFI TLI IFI 

 85/0 86/0 86/0 84/0 89/0 86/0 06/0 81/3 ادل چهار ناایی

 76/0 78/0 71/0 73/0 71/0 67/0 10/0 53/4 ادل تش ناایی

 

هـای    ناـش وضـعات بـرا ش و اـدل ایـی سـاختار نـاایی اقاـاس انگاـشه          3در تکا 
 داوبی ی براساس برونداد ایمنس نمایش داده تده استا

 
 نااا تأیادی سااهۀ ااراردهای داوبی ی نتایج تحیاا   2شکل 

 رتد تخ ی

 ن  ت اجتمانی

ت نیر اجتمـانی  
 و حرفت ای 

تـــاثار گـــروه 
 اجتمانی
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 4حـا    های سااهۀ ااراردهای داوبی ی براساس راه  اقااس  برای بررسی پایایی خرده
هـای رتـد     اقاـاس   ناایی، ا  روش همسانی درونی استفاده تدا بر اید اسـاس، بـرای خـرده   

ی اقـدار آلفـا   ای و تـأثار گـروه اجتمـان     تخ ی، ن  ۀ اجتمانی، ت نیر اجتمانی و حرفـت 
هـا    احاس ت تد و همچناد، آلفای ارون اخ اـا پرسـش   84/0و  870/0، 877/0، 92/0برابر 
 دست آادا  بت 87/0برابر 

برای ار یـابی روایـی همگـرای نسـخۀ چهـار نـاایی سـااهۀ ااراردهـای داوبی ـی          
دارای دو  اـت  ـنااۀ همـدلی پایـت      اقااس اید ابشار با پرسش  بستگی نمراد در چهار خرده  هم

نمـایش داده   3نااا همدلی تناختی و همدلی هاجانی است ـ بررسی تدا نتایج در جـدول   
 تده استا

 

 های ااراردهای داوبی ی با همدلی پایت  اقااس  بستگی پارسنن خرده  هم   3جدول 
 1 2 3 4 5 6 

      1 ا رتد تخ ی1

     1 81/0** ا ن  ۀ اجتمانی2

    1 71/0** 75/0** ای   رفتا ت نیر اجتمانی و ح3

   1 52/0** 59/0** 53/0** های اجتمانی  ا اثر گروه4

  1 -03/0 19/0** 11/0** 14/0** ا همدلی هاجانی5

 1 38/0** 27/0** 29/0** 39/0** 39/0** ا همدلی تناختی 6

 :**001>p 
 

همــۀ نتــایج بررســی روایــی همگــرا ســااهۀ اــارارد داوبی ــی بــا همــدلی نشــان داد 
دار بـا انـدا       های ااراردهای داوبی ی با همدلی تناختی رابطۀ اث ـت و اعنـی    اقااس  خرده

بستگی اید ننااا چهارگانت با همدلی هاجانی ناـش نشـان     بنر رابطۀ هم  اثر بای دارند و هماد
هـای اجتمـانی و همـدلی هاجـانی       داد ات تنها باد اارارد چهارم داوبی ی، یعنی اثر گـروه 

ای   هـا تأیاـد اولاـت     بستگی  نی وجـند داردا ایـد یافتـت     ابطت وجند ندارد و در بقات رابطۀ همر
 برای روایی همگرای سااهۀ ااراردهای داوبی ی استا

 

 گیری  بحث و نتیجه
سـنجی نسـخۀ فارسـی سـااهۀ ااراردهـای        هـای روان   هدف اطالعۀ حاضر، بررسی ویژگـی 
ن براسـاس رویکـرد اـاراردگرا بـت انگاـشش، تـش       داوبی ی بندا نسخۀ اصـیی ایـد آ اـن   

بـاد اـردم نـادی اعـاد اـرده بـندا نتـایج          انشلۀ دییا رفتارهای دوابی انـت در   اارارد را بت
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هـای ایـد اقاـاس و بررسـی پایـایی همسـانی درونـی و          اطالعۀ حاضر تااا انط ـا  پرسـش  
جمعات ایرانی بـندا نتـایج ا    ای ا    نااۀ ااراردهای داوبی ی در نمننت  ساختار ناایی پرسش

نااـا حمایـت اـردا نتـایج تحیاـا       4پرسـش و   30ااربرد نسخۀ فارسی اید اقااس تـااا  
هـا روی چهـار نااـا دارای ار ش ویـژه       نااا ااتشافی و نمندار اسکری نشان داد پرسـش 

است و اید خ ف اـدل اصـیی آ اـنن بـند اـت دو نااـا اسـتقا دیگـر را ناـش           1باشتر ا  
هـا    هـا نشـان داد همـۀ پرسـش      هـا روی نااـا    ه بندا بررسی ااـشان بارنـاایی پرسـش   برتمرد

پرسـش   30صنرد اجشا روی چهار نااـا اصـیی دارای بارنـاایی اناسـی هسـتند و هـر         بت
هـای دیگـر براسـاس همـان بارهـای نـاایی         حفظ تدا با تنجـت بـت اینکـت با نمـایی پرسـش     

بـنر    هـا بـا یکـدیگر و همـاد      اس اتـتراااد پرسـش  نااۀ اولات ن ند ت ش تد تا براس  پرسش
گذاری تنندا بـر ایـد اسـاس، نااـا       ها با نسخۀ اصیی آ انن تا ننااا دوباره نام  انط ا  آن

ترید اضـمنن اشـتر  در     ها( بند نشدی   اول ات تراا ی ا  نااا اول )فهم( و دوم )ار ش
های خارخناهانـت    تدن ابرا  ار ش  یهر دو نااا ارت   با اید بند ات یکی ا  اهداف داوبی

های تعااا با دناـای اجتمـانی اسـتا بـت       دوستانت و تنسعت و گسترش بانش و اهارد  و انسان
هماد دلاا، نننان رتد تخ ی برای اید نااا انتخا  تـدا دواـاد نااـا اـت تراا ـی ا       

دادا   ن  ۀ اجتمانی اـی ها، احافظت و ارتقا بند باشتر اعنای   های ارت   با نااا ار ش  گنیت
ها، تـنا و حرفـت و ارتقـا بـند بـا        های احافظت، ار ش  سنااد نااا ناش ات تراا ی ا  گنیت

گـذاری تـد و چهـارااد نااـا ناـش اـت تـااا همـۀ           ای نـام   نننان ت نیر اجتمانی و حرفـت 
ثار بـند ناـش تـأ   « نااـا اجتمـانی  »نااـۀ اصـیی، یعنـی      های یکی ا  ننااا اصیی پرسـش   گنیت
گذاری تدا نتایج تحیاا ناایی ـ تأیادی ناش ا  بریق اقایسۀ دو ادل    های اجتمانی نام  گروه

هـای بـرا ش بهتـری      چهار ناایی و تش ناایی با  هم نشان داد ادل چهار نـاایی تـاخص  
 بت ادل تش ناایی داردا  نس ت

ا  برخـی جهـاد   خنان با اطالعاد پاشـاد و    های اید اطالعت ا  برخی جهاد هم  یافتت
خنان با اطالعاد پاشاد استا پاش ا  اید در چندید اطالعت در اشنرهای آلمان، چاد   ناهم

سنجی و ساختار ناایی سااهۀ ااراردهای داوبی ی بررسی تده   های روان  و آاریکا ویژگی
چنـد در    (ا هـر 2020؛ تـای و پاسـیت،   2009؛ وئن و همکـاران،  2019است )نا نر و همکاران، 

ناات در چاد ساختار   طالعۀ آلمان ساختار تش ناایی تأیاد تد، ااا در اطالعۀ روایی پرسشا
ناایی تأیاد تد و پاشنهاداتی در  اانۀ اضافت اردن ی  نااا دیگر اضافت تد )وئـن و    چهار

ای جدیدتر در آاریکا برای ارر یابی سـاختار نـاایی     (ا همچناد، در اطالعت2009همکاران، 
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نااا استخراج و اطرح تد ات دو نااا جدیدتر بهتر است بت ست نااا دیگـر   5ات نا  پرسش
تااا اسئنلات ادنی، ساختار و حاثات سا اانی و ارتقای خندپنداره ناش اضافت تند )تای و 

ــیت،  ــش ا  دو روش پرســش 2020پاس ــۀ دیگــری نا ــت     (ا در اطالع ــا  پاســخ و پاســخ ب ــای ب ه
ردهای داوبی ی ار یابی تـد اـت نتاجـت ایـد بـند اـت تـا        های بستت پاسخ سااهۀ اارا  پرسش
ها با  پاسخ دربـار  ااراردهـای داوبی ـی تـااا اـنارد        های افراد بت پرسش  ای پاسخ  اندا ه

خنانی ندارد )وسانا و اار انا،    یادی است ات با ننااا برتمرده تده در سااهۀ داوبی ی هم
نااـت در    ها دربار  نسخۀ فارسی اید پرسش  بنر ات یافتت  رسد همان  نظر ای  (ا بنابراید، بت2019

نااـت ی م اسـت     نمننۀ ایرانی نشـان داد احتمـاًی بـرای بـای بـردن روایـی سـا ه ایـد پرسـش         
 تری با ننااا برتمرده تده در اطالعاد آینده تنظام و انت اریابی تندا  های ارت    پرسش

ند  نسـخۀ اصـیی سـااهۀ ااراردهـای     انشلـۀ یکـی ا  ننااـا سـا       نااا اجتمانی بـت 
خـنانی داتـتا     هـای نسـخۀ انگیاسـی آ اـنن هـم       داوبی ی در اطالعۀ حاضر ااا ً بـا گنیـت  

هـای اجتمـانی در بـرانگاختد      سـاین و گـروه    وا ع، بت نقش گروه هم  احتنای اید نااا، در
های چنـد نااـا     گنیتافراد بت رفتار داوبی ی اتاره داردا دربار  ست نااا دیگر دیده تد ات 

با هم تراای تدند و ننااا جدیدی را تشکاا دادند ات تااا رتد تخ ـی، ابـرا  ن  ـۀ    
تناند نشان دهد ات تعریـف    ای بندا اید یافتت ای  اجتمانی و ساخت ت نیر اجتمانی و حرفت

در ذهد جمعاـت ایرانـی    ،ایرانی وجند دارد  و ااراردهای اجشایی ات در ذهد جمعات یار
هایی دربـار  تـأثار فرهنـگ بـر       صنرد تراا ی استا در اطالعاد پاشاد ناش تا حدی یافتت  بت

دست آاـده اسـت )فراهـانی و      فردی بت  های تخ ی و باد  بندی اتمایش صفاد و انگاشه  دستت
تـنان گفـت     های اید اطالعت ای  (ا براساس یافتت1395پنر،   ؛ فراهانی و خانی2016همکاران، 

هـا    باد جمعات ایرانی رتد تخ ی استا بقاۀ انگاشه  رید انگاشه برای رفتار داوبی ی درت  اهم
ای و اثرپـذیری    اند ا  ابرا  ن  ۀ اجتمانی، ساخت ت نیر اجتمانی و حرفـت   ترتای ن ارد  بت

تنان باان ارد برای افـشایش اشـارات افـراد      ها ای  های اجتمانیا براساس اید یافتت  ا  گروه
های رسمی ت ش انند ترای  اناسی را   نهاد یا سا اان  های اردم  ی داوبی ی باید سا اانبرا

برای تأااد اید ناا ها در اخاب انشان در جریان فعالات داوبی ی فـراهم اننـدا در اطالعـاد    
تـرید نااـا     نااـت اهـم    هـای اجتمـانی در ایـد پرسـش      پاشاد اشخص تده بند نااـا ار ش 

های داوبی ان است و پ  ا  آن، نااا فهم و نااا ارتقا و احافظت  ـرار    گاشهانند  ان  ت ااد
بنـدی    (ا نتایج اطالعۀ حاضر ناـش تـا حـدی بـا ایـد تقسـام      2017داتتند )چاانن و همکاران، 

هـای    دست آاد اـت انگاـشه    خنانی دارد،  یرا در اید اطالعت ناش اید نتاجت بت  ارات ی هم  سیسیت
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ای   های انسانی، ابرا  ن  ۀ اجتمانی، خیـق ت ـنیر اجتمـانی و حرفـت      ر شاصاا ارت   با ا
ترتای همانند اطالعاد خارجی باشترید سهم را در ت ااد واریان  داوبی ی داتـتندا یکـی     بت

هـایی یاـر ا      هـا روی نااـا    های اطالعـۀ حاضـر ایـد بـند اـت برخـی پرسـش         دیگر ا  یافتت
انن اعاد تده بندندا ایـد یافتـت هـم در اطالعـۀ انت ارسـنجی      های نسخۀ اصیی اولاۀ آ   نااا

( ناـش  2009( و چـاد )وو و همکـاران،   2014اید آ اـنن در آلمـان )اسـت ندر و همکـاران،     
دهـد اـت افهـنم یـ  رفتـار واحـد ااننـد داوبی ـی و           تکرار تده استا اید ااـر نشـان اـی   

گـی اختیـف اعنـای اتفـاوتی داتـتت      های فرهن  تناند در بافت  برتمردن انگاشش برای آن ای
تـأثار  ـرار     باتد و ننااا فرهنگی حتـی نـنع اسـناد انگاشتـی بـت رفتـار داوبی انـت را تحـت        

صـنرد    های فرهنگی بر روی رفتارهـای داوبی ـی باشـتر بـت      دهندا اید اسئیت تأثار تفاود  ای
فرهنگـی ناـش ایـد      عـاد بـاد  یافتت باشتر وجند دارد و اطال  تر در اشنرهای تنسعت  یافتت  سا اان

(ا بـت همـاد دلاـا، هـم امکـد اسـت       2011اسئیت را تأیاد ارده است )گرانیند و همکاران، 
ها و اعانی داوبی ی در جااعۀ ایرانی با سایر اطالعاد ات اید ابشار را در سـایر جنااـع     انگاشه

 اتفاود باتدا ،اند  بررسی ارده
صنرد نس ی رابطت داتتا برخی   و نابفی بتهای داوبی ی با همدلی تناختی   انگاشه

تنندا برای اثال، انگاـش     گرایانت احسن  ای  های انفعت  های داوبی ی جشو انگاشه  ا  انگاشه
ای و انگاشه احافظت )بت اید اعنا ات فرد رفتار داوبی ی را با هـدف    ت نیر اجتمانی و حرفت

هـا    بستگی نشان داد همـۀ انگاـشه    نتایج هم رهایی ا  ح  تنهایی یا احساس گناه انجام دهد(ا
گرایانت با همدلی نابفی و تناختی ارت اط دارنـدا ا  ایـد     گرایانت و هم انفعت  هم یارانفعت

های رفتار داوبی ی را با هر دو فرضاۀ همـدلی ـ     تنان گفت ارت اط همدلی با انگاشه  روی، ای
( 1986ننع دوستی )فنلتش و همکاران،  ( و فرضاۀ همدلی ـ 1981خنتی )آرار و همکاران، 

دوستی  ـدری باشـتر     رسد  درد ت ااد فرضاۀ همدلی ـ ننع   نظر ای  تنان ت ااد ارد، ااا بت  ای
 هـای رفتـار داوبی ـی اـت نـننی امـ         ا  فرضاۀ همدلی ـ خنتی است،  یرا باشتر انگاـشه  

هـای    ستندا اطالعاد سالدوستانت ه  ا  جن  خالص اجتمانی و ننع ،تند  اردن احسن  ای  
دوسـتانت را    تنان ااشان رفتارهای داوبی انت ننع  اخار ناش نشان داده است با آان ش همدلی ای

 (ا2018در ااربردان اینترنت هم افشایش داد )ا  آلاف و همکاران، 
سنجی نسخۀ فارسی سـااهۀ ااراردهـای     های روان  های اطالعۀ حاضر ا  ویژگی  یافتت

ها باید بـت ایـد احـدودیت تنجـت اـرد اـت         اندا در تفسار اید یافتت  مایت ایخندجرحی ح
 اـان در ایـد اطالعـت      باد و روایی هم  سنجی اانند روایی پاش  های روان  بررسی سایر ویژگی
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تعمـام بـت سـایر جنااـع       انجام نشدا همچناد، اید اطالعت اربنط بت جااعۀ ایران اسـت و  ابـا  
نااـت اسـتفاده تـند و  ـدرد آن در       ند در اطالعاد آینده ا  اید پرسشت  ناستا پاشنهاد ای

تـند    پاش بانی رفتار داوبی ی در ان عات های اجتمانی بررسی تندا همچناد، پاشنهاد اـی 
هـای ااراردهـا و     فرهنگی یا باد ب قاد اجتمانی برای بررسی دییـا و تفـاود    اطالعۀ باد

 داهای داوبی ی ناش انجام تن  انگاشه
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بانـی    (ا ارائـۀ اـدلی بـرای پـاش    1399بناءبه هانی، پا، ن رالهی،  ا،  ربـان جهراـی، را، و جمهـری، فا )   
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