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 Purpose: In measuring social health at the micro level, more 

attention is paid to how a person communicates in the social 

relations network. According to experts such as Keyes, there 

is a positive and close relationship between social health and 

pro-social behaviors and responsibility in society. 

Accordingly, the purpose of this study is to analyze voluntary 

behaviors in Iran as a manifestation of social health and well-

being of citizens and to explain the motivational structure 

underlying these behaviors. For this purpose, two types of 

activities involved “pro-social” and "community 

involvement" are analyzed and the effect of religiosity and 

values such as “Self-enhancement ", "self- transcendence", 

“openness to change" and "generalized social trust" on these 

behaviors are tested.  

Materials and Methods: The research method is the 

secondary analysis of data from the fifth wave of Global 

Values Survey with a sample size of 2667 people.  

Findings: Findings show that in Iran, membership in pro-

social altruistic activities is more than community 

involvement activities. Religiosity has a significant effect on 

community involvement activities, and by eliminating this 

variable, the values of "self- transcendence" explain a small 

percentage of membership in this group of activities. But the 

value type of "openness to change" has the greatest impact on 

both types of activities, especially community involvement 

activities. 

Conclusion: Although the rate of membership in volunteer 

activities is low in Iran, but these few volunteers consciously 

turn to these activities with the aim of creating a positive 

change in society, which is an important step in improving the 

social health of citizens. 
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 89.. عنوان به ایران در داوطلبانه هایفعالیت تبیین و تحلیل  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 2, Summer 2022 

 وانعن به ایران در نهداوطلبا هایفعالیت تبیین و تحلیل
 اجتماعی سالمت از نمودی

 
 1*نصرآبادی ذاکری زهرا

 ایران تهران، نور، پیام دانشگاه اجتماعی، علوم گروه ،استادیار
 .(مسؤول نویسنده)
 

 2ملکی امیر
 .ایران تهران، نور، پیام دانشگاه اجتماعی، علوم گروه ،دانشیار

 
 3ولندانی مردانی زهرا

 تهران، ،نور پیام دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی روهگ ،راستادیا
 .ایران

 
 چکیده

 چیز هر از بیش خرد سطح در اجتماعی سالمت سنجش در: هدف
 هب. شودمی توجه اجتماعی روابط شبکه در شخص ارتباط نحوه به

 ینب تنگاتنگی و مثبت ارتباط ییز،ک چون صاحبنظرانی عقیده
 در پذیریمسئولیت و پسنداجتماع رفتارهای و اجتماعی سالمت
 تحلیل حاضر تحقیق از هدف اساس، این بر. دارد وجود جامعه

 یبهزیست و سالمت از نمودی مثابه به ایران در داوطلبانه رفتارهای
 این زیربنای انگیزشی ساختار تبیین و شهروندان اجتماعی

 و «پسندجامعه» فعالیت نوع دو منظور، بدین. رفتارهاست
 هاییارزش و دینداری تأثیر و گرفته قرار تحلیل مورد «مشارکتی»

 و «تغییر برای آمادگی» ،«خود بخشی تعالی» ،«خود ارتقای» چون
  .است شده آزمون رفتارها این بر «یافته تعمیم اعتماد»

 پنجم موج هایداده نویهثا تحلیل تحقیق، روش: هاروش و مواد
  .است نفر 2667 نمونه حجم با جهانی هایارزش پیمایش

 هایفعالیت در عضویت ایران در دهدمی نشان هایافته :هایافته
 .است مشارکتی هایفعالیت از بیشتر پسندجامعه دوستانهنوع

 اب و دارد پسندجامعه هایفعالیت بر توجهیقابل تأثیر دینداری
 از ناچیزی درصد «خود بخشیتعالی» هایارزش متغیر، این حذف

 یارزش سنخ اما. کنندمی تبیین را هافعالیت گروه این در عضویت
 به ت،فعالی نوع دو هر بر را تأثیر بیشترین «تغییر برای آمادگی»

 .دارد مشارکتی، هایفعالیت ویژه
 در داوطلبانه هایفعالیت در عضویت میزان چند هر :گیرینتیجه
 هدف با آگاهانه نیز اندک داوطلبین همین اما است، پایین ایران
 دآورنمی روی هافعالیت این به جامعه فضای در مثبت تغییر ایجاد

   .است شهروندان اجتماعی سالمت بهبود در مهمی گام امر این که
 

 بخشیتعالی خود، ارتقای تغییر، برای آمادگی :کلیدی های واژه
 .داوطلبانه هایالیتفع دینداری، خود،

 

 11/05/1400تاریخ دریافت: 
 18/01/1401تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول z_zakeri@pnu.ac.ir  

 مقدمه
ارزیابی رفتارهای مثبت و منفی »گلد اسمیت سالمت اجتماعی را 

ترین کند و آن را یکی از اساسیتعریف می« فرد در ارتباط با دیگران
کند که به کارا بودن می شوری معرفیهای سالمت هر کشاخص

دهد که مقیاس تحقیقات نشان می. (1) شودفرد در جامعه منجر می
های رضایت از زندگی، شادکامی، تعهد سالمت اجتماعی با مقیاس

پسند همبستگی دارد. سالمت اجتماعی از طریق مدنی و رفتار جامعه
 )مثل مالقات با فردیتمرکز شهروندان در ارتباط با تعامالت میان

دوستان، آشنایان و ...( و مشارکت اجتماعی )مانند عضویت در 
های اجتماعی ساختار شهری( ها، احزاب و شبکهها و انجمنگروه

در تحقیق حاضر نیز بر مشارکت (. 2گیرد )مورد سنجش قرار می
شود. اجتماعی به مثابه یکی از ابعاد اصلی سالمت اجتماعی تأکید می

اجتماعی در افراد مبتنی بر این باور است که خود را عضو مشارکت 
کنند چیزهای ارزشمندی برای دانند و فکر میحیات اجتماع می

عرضه به جامعه دارند و در رفاه عمومی مؤثر هستند. به تبع چنین 
کوشند احساس دوست داشته شدن کنند و در دنیایی باوری افراد می

انسان بودن برای آنها ارزش قائل است. سهیم باشند که صرفاً به دلیل 
ترین اشکال مشارکت اجتماعی که بیش از هر شکل یکی از مهم

دوستانه صورت جویانه و انسانهای تعالیدیگری مبتنی بر ارزش
های عضویت داوطلبانه اقشار مختلف اجتماع در برنامهگیرد، می

اضر، هدف از تحقیق حاست.  ایمختلف خدماتی، رفاهی و توسعه
ی ایران توأم با تحلیل و بررسی وضعیت اینگونه رفتارها در جامعه

 تبیین زیربنای انگیزشی آنهاست. 
( پیرامون سالمت اجتماعی 1386تبار و همکاران)های عبداهللیافته

دهد بخشی تهران نشان میدانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توان
تأهل، تحصیالت و  که عالوه بر تأثیر متغیرهایی چون وضعیت

ها نیز رابطه جنسیت بر سالمت اجتماعی، عضویت در انجمن
ها، اقدامات (. در این فعالیت3معناداری با سالمت اجتماعی دارد )

داوطلبانه هم ابزاری برای ارائه خدمات و هم راهی برای بیان 
(، 1991(.  بر طبق دیدگاه وایتهد و دالگرن)4شهروندی فعال است )

عواملی چون سبک زندگی فردی، وضع کار و زندگی و در کنار 
ی هامحیطی، شبکهوضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست

کننده سالمت اجتماعی هستند. در این اجتماعی نیز از عوامل تعیین
ای اجتماعی تأکید در برابر شبکه« تمامیت شخص»بعد از سالمت به 

ها، داوطلبین ات و سازمانشود. فعالیت داوطلبانه درون اجتماعمی
سازد که با زندگی کردن و کار کردن در کنار سایر افراد را قادر می

هایی که خود و جامعه اجتماع، فهمی مشترک از یکدیگر و چالش
با آن روبه رویند گسترش دهند. جایی که این امر به طور مؤثر عمل 

ع کند که به نوکند، پیوندهای شخصی قوی و روابطی خلق می
متفاوتی از همکاری، مبتنی بر یک قدردانی متقابل از دانش، 

(. کییز و شاپیرو 5شود )های یکدیگر منجر میها و شبکهمهارت
به مثابه « مبادله انواع اعتماد و حمایت اجتماعی»نیز از شاخص 

و شاخص وجه مثبت سالمت اجتماعی در سطح تحلیل بین فردی 
به مثابه وجه مثبت « اعیسرمایه اجتماعی و کارآمدی اجتم»

با توجه (. 6) برندسالمت اجتماعی در سطح تحلیل اجتماعی نام می
ترین های داوطلبانه از مهمبه این امر که مشارکت در فعالیت

های سرمایه اجتماعی و به تبع آن سالمت اجتماعی است، شاخص
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  و همکاران     نصرآبادی ذاکری زهرا  90

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

سؤال اصلی در تحقیق حاضر این است که وضعیت رفتارهای 
هایی منجر ها و انگیزهر ایران چگونه است و چه ارزشداوطلبانه د

 شوند؟به گرایش افراد به این رفتارها می
های فعالیت داوطلبانه، تعابیر متفاوتی در کشورها و فرهنگ

مختلف دارد، اما به طور وسیع بر هر فعالیتی که طی آن فرد 
اطالق  کندزمان خود را آزادانه به نفع دیگران اعطا می

ها عموماً بدون پرداخت دستمزد و این نوع فعالیت ود.شمی
 در قالب غیراجباری است که در بافتی سازماندهی شده، عمدتاً

صورت  های خودجوش مردمی،های غیردولتی و تشکلسازمان
توانند با پرکردن خأل خدمات دولتی، نقش مهمی در گرفته و می

 .(7کمک به اقشار مشخصی از جامعه ایفا نمایند )

(، 2001« )دینگل»بندی(، با الهام از طبقه2013باتینی و وورا)
انواع فعالیت داوطلبانه را در قالب دو گروه از رفتارها 

رسان یا در درجه اول کمک»اند: رفتارهای بندی نمودهطبقه
 Primarily pro-social or helping) «پسندجامعه

behaviors)  محروم و با هدف باال بردن سطح رفاه اقشار
 «در درجه اول مشارکتی»پذیر؛ و رفتارهای آسیب

(Primarily community involvement 

behaviors)  ،های شرکت در برنامهکه هدف این نوع رفتارها
هایی چون بهداشت، ورزش، هنر، جمعی در زمینهمشترک و دسته

در هر گروه از این  آموزش، محیط زیست، سیاست و ... است.
های متفاوتی اهداف انگیزشی افراد را تثبیت ، ارزشهافعالیت

یابی به این اهداف های مورد نیاز برای دستنموده و ظرفیت
 (.8) کنندرا تقویت می

های غیررسمی و سنتی مساجد و ای از فعالیتدر جامعه ایران آمیزه
الحسنه و های قرضهای مذهبی، مؤسسات خیریه، صندوقهیأت

ها و اصناف نهاد همچون اتحادیههای مردماناشکال جدیدتر سازم
ای، آموزشی اندرکار ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی، توسعهدست

ها و تقویت باشند. بدون شک توسعه این فعالیتو حمایتی می
ساز چنین فرهنگ مشارکت، مستلزم شناسایی عوامل زمینه

های شها و ارزهایی است. از جمله این عوامل، انگیزشفعالیت
های اخیر اهمیت بسیار زیربنای رفتارهاست که مطالعه آن در سال

( در سه مطالعه شامل ارزیابی 2001یافته است. شوارتز و باردی )
رفتار افراد توسط خودشان، دوستان صمیمی آنها و -رابطه ارزش

گانه شوارتز با های دههمساالنشان، طی آزمون روابط ارزش
های پایداری بین بیشتر ه همبستگیرفتارهای معمول مختلف ب

 (.9اند )ها و رفتارهای مربوط به آنها دست یافتهارزش

در تحقیق حاضر، بر مبنای طیف ارزشی شوارتز، تأثیر 
های ارزشی مختلف بر عضویت داوطلبانه در دو گروه سنخ

مورد سنجش قرار « مشارکتی»و « پسندجامعه»های فعالیت
ون های گوناگشوارتز در بین فرهنگ ساختار ارزشیگرفته است. 

مشابه است و استفاده از این نظریه، تحلیل رفتارهای داوطلبانه را 
این ساختار مشتمل بر  سازد.پذیر میهای متفاوت امکاندر فرهنگ

های متمایز است گر انگیزشهای اساسی است که بیانده نوع ارزش
و محور دوقطبى را در مجموع دشوارتز ابعاد ارزشى (. 11( و )10)

در برابر  «آمادگى براى تغییر»دهند: نخست، تشکیل مى
 .«ارتقای خود»در برابر  «بخشی خودعالیت»و دوم،  «کارىمحافظه»

نی مبت) «خوداتکایى» هاى ارزشىبعد آمادگى براى تغییر شامل نوع
هایی چون بر هدف تفکر و عمل مستقل و دربرگیرنده ارزش

« انگیزش» و تخاب اهداف خود و استقالل(خالقیت، آزادی، ان
 ؛است برانگیز و شهامت داشتن(زندگی متنوع، زندگی هیجان)

مبتنی بر هدف موفقیت شخصی از طریق ) «موفقیت»هاى ارزش
 (اثبات صالحیت بر حسب استانداردهای اجتماعی و فرهنگی غالب

 لمبتنی بر هدف کسب پایگاه اجتماعی و پرستیژ، کنتر) «قدرت»و 
؛ است «ارتقای خود»گر بعد نمایان( یا تسلط بر افراد و منابع

ها، هایی چون: احترام به سنتشامل ارزش« )گرایىسنت»هاى ارزش
اطاعت، ) «همنوایى» روی و زندگی معنوی(تواضع، میانه

ترها، وفاداری و خودانتظامی، ادب و احترام به والدین و بزرگ
، امنیت خانوادگی، حمایت متقابل، نظم اجتماعی« )امنیت»و  تعهد(

و در نهایت  ؛کارى استگر بعد محافظهبیان سالمتی و احساس تعلق(
عدالت اجتماعی، برابری، جهان در صلح، جهان زیبا، ) «گرایىجهان»

مفید، مهربان، ) «خیرخواهى»و  وحدت با طبیعت، خرد و حکمت(
نمایان  را «بخشی خودتعالی»بعد  فداکار، بخشنده و مسؤول(

بخش و توجه افراطی زندگی لذت)  «خواهیلذت». ارزش سازدمى
« ارتقای خود»و « آمادگی برای تغییر»نیز در دو مقوله  به خود(
 (.8) گیردجای می

د پسنداوطلب شدن به منظور کمک به دیگران، یک رفتار جامعه
های رود که بیش از هر چیز متأثر از ارزشاست و لذا انتظار می

گرایی )متعلق به سنخ ارزشی پسند، شامل خیرخواهی و جهانمعهجا
باشد. وجه مشترک این دو ارزش این است که «( تعالی بخشی خود»

هر دو معطوف به رفاه دیگران هستند؛ با این تفاوت که خیرخواهی 
با رفاه دیگران بالواسطه سر و کار دارد که فرد معموال در تماس 

در  گرایی معطوف به رفاه عامه است.هانفراوان با آنهاست، اما ج
پسند تأیید شده ها بر رفتارهای جامعهمطالعات قبلی تأثیر این ارزش

یزه دهد که اولین انگنیز نشان می« ینگویان»نتایج تحقیق (. 12است )
 (.13فعالیت داوطلبانه خدمت به دیگران بوده است )

ها در در مطالعه حاضر جهت تبیین نقش این ارزش
 شود.استفاده می «رن بکرز»پسند، از نظریه های جامعهفعالیت

بکرز با مطالعه خود در کشور هلند، فرایند و علیت موجود در 
های اجتماعی ها و مشارکت داوطلبانه در فعالیترابطه بین ارزش

کند و فرایند انتخابی را در این را بر مبنای شواهد تجربی تحلیل می
، پذیرید. به عقیده وی، در فرایند آغازین جامعهدانزمینه مؤثرتر می

شود که امکان شروع های از پیش موجود باعث میتفاوت
پسند های جامعههای داوطلبانه از سوی افراد دارای ارزشفعالیت

تر بیشتر باشد. های ضعیفتر نسبت به افراد دارای ارزشقوی
راد دارای های داوطلبانه در افهمچنین امکان تداوم فعالیت

های تر بیشتر از افراد دارای ارزشپسند قویهای جامعهارزش
را مطرح « گیری ارزشی اجتماعیمقیاس جهت»بکرز  .ضعیف است

کند. با استفاده از این مقیاس، اکثر اشخاص با کوچک شمردن می
تفاوت بین نتایج برای خود و برای دیگری و به حد اعلی رساندن 

. تعریف شوند« پسندجامعه»عنوان بازیگران  توانند بهبرابری می
 ، بدون احترام گذاشتن«فردگرا»ای از بازیگران اقلیت قابل مالحظه

به نتیجه برای بازیگر دیگر، بهترین نتایج را برای خودشان دنبال 
رسد نیز به نظر می« رقابتی»کوچکتری از بازیگران  کنند و اقلیتمی
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ازیگر دیگر را به حد اعلی که تفاوت بین نتایج خودشان و ب
 رسانند. می

های دهد که پایبندی به ارزشبکرز در تحقیقات خود نشان می
های بشردوستانه و پسند از جمله اعتماد تعمیم یافته، ارزشجامعه

احساس مسؤولیت اجتماعی منجر به افزایش مشارکت داوطلبانه در 
شود. افراد ( میپسند )خدمات اجتماعیهای داوطلبانه جامعهفعالیت

فهمند که جهان به شهروندان مسؤول نیاز دارد و هر چه بیشتر می
(. بکرز در 14کنند )اهمیت کمک به دیگران را  بیشتر درک می

کند که اشخاص مطالعه پانل خود در هلند، این فرض را تأیید می
اعتمادکننده احتمال بیشتری دارد که به انجمن های داوطلبانه ملحق 

ها فعال باشند. به عقیده وی اولین دلیل این امر و در این انجمنشوند 
آن است که اعتماد یک ویژگی دلپذیر ثابت در اشخاص است که 
مایل به تغییر نیست و بر تعامالت فرد با دیگران و تفسیر وی از 

« رامو»و  «آنهایر»(. طبق تحلیل 14گذارد )این تعامالت تأثیر می
های ع اجتماعات داوطلبانه، به ویژه انجمن( نیز برخی انوا1992)

داوطلبین، که طی  «اعتماد از پیش موجود»مذهبی، بر مبنای 
 (.15روند )اند، پیش میپذیری شکل گرفتههای وسیع جامعهدوره

اند ( در مطالعات تجربی خود نشان داده2013« )وورا»و « باتینی»
جستجوی زندگی با برانگیختن افراد به « انگیزش»های که ارزش

با تحریک افراد به کوشش جهت « موفقیت»های متنوع و ارزش
هایشان، به عنوان جویی از طریق نشان دادن صالحیتبرتری
ها و تعامل اجتماعی هایی برای مشارکت و درگیری در انجمنانگیزه

های این محققان، میزان همبستگی کنند. بنابر یافتهوسیع عمل می
است  191/0لب شدن به قصد مشارکت برابر با با داوط« انگیزش»
های رود عضویت در چنین فعالیت(. بر این اساس، انتظار می8)

ت و ، شامل موفقی«ارتقای خود»های مشارکتی بیشتر مبتنی بر ارزش
 و« خوداتکایی»، شامل «آمادگی برای تغییر»های قدرت، و یا ارزش

یق ، فرضیه های تحقباشد. بر اساس آنچه گفته شد« برانگیختگی»
 بدین شرح است: 

، شامل خیرخواهی و «بخشی خودتعالی»در حالی که سنخ ارزشی  -
و ارائه خدمات « پسندجامعه»های داوطلبانه گرایی، با فعالیتجهان

آمادگی برای »دوستانه به دیگران ارتباط دارد، سنخ ارزشی انسان
های داوطلبانه ، شامل خود اتکایی و انگیزش، با فعالیت«تغییر

 ارتباط مثبت دارد. « مشارکتی»
ای ه، شامل موفقیت و قدرت، با فعالیت«ارتقای خود»سنخ ارزشی  -

 ارتباط مثبت دارد. « مشارکتی»داوطلبانه 
ه کنند احتماال بیشتر از کسانی ککسانی که به دیگران اعتماد می  -

د و شونگیر میهای داوطلبانه دربه دیگران اعتماد ندارند در فعالیت
 مانند.در این فعالیت ها باقی می

نکته قابل توجه دیگر اینکه، جامعه ایران یک جامعه دینی است 
(. در نتیجه انتظار 16و دین نقش محوری در جامعه ایران دارد )

 هایکننده در گرایش به فعالیتها نقشی تعیینرود این ارزشمی
بی، داوطلب شدن غالباً بسیار داوطلبانه داشته باشند. در اجتماع مذه

ارزشمندتر از بخشش است، شاید به این خاطر که داوطلب شدن 
های مذهبی خود را شود افراد زندگی کردن برای آرمانباعث می

(. در دین اسالم نیز خدمت به نیازمندان 17بهتر به نمایش بگذارند )
های اسالمی است. تحقیقات پیرامون نگرشیک بخش کلی آموزه

دهد برخی های مذهبی و داوطلب شدن )رفتار داوطلبانه( نشان می
انواع باورها، مثل مفهوم درک عشق از خدا، با رفتار داوطلبانه 

کننده ارتباط دارند. در مطالعه دینداری به مثابه عامل تبیین
رفتارهای داوطلبانه، حضور در اماکن مذهبی به عنوان شاخص اصلی 

ت، به اضافه طیف متنوعی از دیگر دینداری به کار رفته اس
های مذهبی، نماز های مذهبی، همچون عضویت در سازمانمقیاس

های مذهبی مرتبط با بخشیدن خواندن ، اهمیت نسبی ایمان و نگرش
توانند ای نیز می(. متغیرهای زمینه18زمان و پول از سوی فرد )

رها ین متغیدهد اتأثیرگذار باشند، هر چند مطالعات تجربی نشان می
گیرند نقش چندانی های ارزشی قرار میگیریوقتی در کنار جهت

 (.19در تبیین رفتارها ندارند )

های تحقیق، مدل تجربی تحقیق به صورت شکل با توجه به فرضیه 
 قابل ترسیم است: 1-

 
 مدل نظری تحقیق 1-شکل 
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 هامواد و روش

های موج پنجم ساس دادهدر مطالعه حاضر از روش تحلیل ثانویه بر ا
 World Value Survey)پیمایش ارزشهای جهانی 

(WVS)) ( این داده20استفاده شده است .) تا  2005ها در سال
میالدی در ایران به کوشش دکتر آزادارمکی گردآوری  2008

نفر است  2667گردیده است. تعداد نمونه مورد مطالعه در این موج 
دست رفته، به منظور آزمون مدل های از که پس از حذف داده

یابی معادالت ساختاری، این نظری تحقیق با استفاده از روش مدل
ها از تحلیل نفر تقلیل یافت. جهت آزمون فرضیه 2335تعداد به 

یابی معادالت و مدل  SPSSرگرسیون گام به گام در نرم افزار 
 استفاده شد. Amosافزار ساختاری در نرم

ها در تحقیق حاضر بدین گیری آنو نحوه اندازهمتغیرهای تحقیق 
 شرح است:

گیری کنشگران را تعیین داری که جهتها: باورهای ریشهارزش
دهند. در پژوهش های انگیزشی رفتارها را شکل میکنند و بنیانمی

حاضر سه سنخ ارزشی، بر حسب طیف ارزشی شوارتز، مورد مطالعه 
 قرار گرفته است: 

هایی که با اولویت دادن به ؛ مجموعه ارزش«خود بخشیتعالی» -
اهداف گروهی و جمعی در مقابل اهداف شخصی بر کمک کردن 

ورزند و منجر به اقدام موثر برای دیگران به دیگران تأکید می
و « خیرخواهی»های ها از ارزشگردند. برای سنجش این ارزشمی

ز، میانگین گرفته های ده گانه شوارت، از مجموع ارزش«گراییجهان»
 شد. دامنه توزیع نمرات یک تا شش است. 

؛ با هدف تحکیم و ترفیع پایگاه خود در جامعه و «تقویت خود» -
در « قدرت»و « موفقیت»های قابل سنجش بر اساس میانگین ارزش

 طیف ارزشی شوارتز. دامنه توزیع نمرات یک تا شش است.
ای و انداز اهداف توسعه؛ دربردارنده چشم«آمادگی برای تغییر» -

محور و قابل سنجش بر اساس ای مشارکتحرکت به سوی جامعه
در طیف ارزشی « خوداتکایی»و « انگیزش»های میانگین ارزش

 شوارتز. دامنه توزیع نمرات یک تا شش است.
های جهانی، برای هر ارزش یک گویه طراحی در پیمایش ارزش

درجه ه گویه روی طیف شششده است و به این ترتیب در مجموع د
و همکارانش طی پیمایشی در « جورج داتلر»ای ارائه گردیده است. 

های شوارتز را بر اساس آلمان غربی، اعتبار درونی و بیرونی ارزش
های جهانی مورد ارزیابی قرار های حاصل از پیمایش ارزشداده

الزم  رونیدادند. طبق نتایج حاصل از این پیمایش، گویه ها از اعتبار د
برخوردارند، هر چند اعتبار درونی گویه ها بیشتر از اعتبار بیرونی 

(. در این مقیاس از پاسخگویان خواسته شده میزان 21آنهاست )
شباهت خود به ویژگی های معطوف به هر ارزش را روی طیف 

ای )از عدم شباهت با نمره یک تا شباهت خیلی زیاد با شش درجه
 ند.نمره شش( مشخص نمای

یافته: منظور از اعتماد تعمیم یافته، ایمان به صداقت، تعمیم اعتماد
منصف بودن و یاری رسان بودن به دیگران است. در پیمایش 

اعتماد به دیگران تعمیم »های جهانی این سوال برای سنجش ارزش
یش شما فکر می کنید اگر فرصتی پ»در نظر گرفته شده است: « یافته

کنند با کنند از شما امتیاز بگیرند یا سعی میی میآید اکثر افراد سع
ای از نمره یک )برای ها روی یک مقیاس فاصلهپاسخ . انصاف باشند

بندی شده )برای با انصاف هستند( درجه 10گیرند( تا نمره امتیاز می
 است. 

های غیردولتی از مظاهر های داوطلبانه: سازمانعضویت در فعالیت
(. 22اند )داوطلبانه و به طور کلی ناسودبر تلقی شدههای بارز فعالیت

ها یا ها، جنبشها، انجمنطبق تعریف شورای اروپا، این سازمان
در  طلبی وهایی هستند که مستقل از دولت، بدون قصد منفعتگروه

جهت حمایت از منافع خاصی، همچون مسائل شغلی، اجتماعی، 
اند ذهبی و ... تشکیل گردیدهدوستانه، متجاری، سیاسی، علمی، انسان

های جهانی گویای آن است که نتایج حاصل از پیمایش ارزش(. 7)
در حال حاضر مساجد، انجمن های خیریه و انجمن حمایت از 

های ترین مراکز غیر دولتی فعالیتمحیط زیست در ایران عمده
داوطلبانه هستند. در نوشتار حاضر، عضویت در مساجد و مؤسسات 

دوستانه سنتی نهادهای )که عملکرد آنها با عملکردهای انسانخیریه 
 رسان یاکمک»های داوطلبانه دینی مرتبط است( نماینده فعالیت

و عضویت در انجمن حفاظت از محیط زیست )که « پسندجامعه
های حفظ محیط مبتنی است بر مشارکت اعضا در حمایت از برنامه

 هستند. « های مشارکتیفعالیت»زیست( نماینده 
های داوطلبانه در پیمایش سؤال مربوط به عضویت در انجمن

عضویت،  ای است شامل: عدمهای جهانی یک سؤال سه گزینهارزش
عضویت غیرفعال و عضویت فعال. در تحقیق حاضر جهت سنجش 

، «های داوطلبانهعضویت در انجمن»های ارزشی و گیریرابطه جهت
با کد  (dummy variable) وهیاین متغیر به یک متغیر دوگر

بدین  یک )برای عضو بودن( و صفر )برای عضو نبودن( تبدیل شد.
 ها روی منحنی نرمال از صفر تا یک است.توزیع دادهترتیب، دامنه 

(، سه 23دینداری: در این تحقیق، با استناد به اینگلهارت و نوریس ) 
ار هر چند وقت یک ب»شاخص مشارکت دینی )بر حسب سوال 

های (؛ ارزش1-7با کدگذاری « برای اقامه نماز به مسجد می روید؟
تا کد « اصال مهم نیست»دینی )با دو گویه اهمیت خدا از کد یک 

کامال » 1و اهمیت دین با کدگذاری مجدد «  خیلی مهم است» 10
بسیار » 4و « تا حدودی مهم» 3، «نه چندان مهم» 2، «بی اهمیت

( برای سنجش دینداری به 1-3)کدگذاری  ؛ و اعتقادات دینی«(مهم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      کار رفته است. 

 
 هایافته

شناختی نمونه مورد مطالعه ایران های جمعیتای از ویژگیخالصه
 9/49های جهانی بدین قرار است: در موج پنجم پیمایش ارزش
ز نظر توزیع درصد زن هستند. ا 1/50درصد از پاسخگویان مرد و 

 3/38، 15-29درصد از پاسخگویان واقع در گروه سنی  8/49سنی، 
درصد واقع در گروه سنی  6/11و  30-49درصد واقع در گروه سنی 

درصد بی سواد یا تحصیالت ابتدایی ناقص  4/13باشند. می 98-50
درصد  4/53درصد تحصیالت غیردانشگاهی و  4/33دارند، 

از لحاظ وضعیت درآمد نیز، کدگذاری  تحصیالت دانشگاهی دارند.
درصد در  6/12دهد که ای درآمد نشان میمجدد مقیاس ده درجه

درصد در طبقه  8/35درصد در طبقه پایین،  29طبقه بسیار پایین، 
درصد در طبقه بسیار باال   8/1درصد در طبقه باال و 9/19متوسط، 
 اند. واقع شده
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متغیر عضویت در های گرایش مرکزی و پراکندگی شاخص
آمده  2-های داوطلبانه، به تفکیک نوع فعالیت در جدولفعالیت
 است.

 توزیع فراوانی عضویت در فعالیت های داوطلبانه در ایران .2 جدول

 عضویت در فعالیت های داوطلبانه
عدم 

 میانگین کل عضویت عضویت
انحراف 

 کشیدگی چولگی معیار

 مساجد
 905 1433 فراوانی

435 2338 
38/0 48/0 46/0 

78/1- 
 

 100 7/38 3/61 درصد

 مؤسسات خیریه
 1779 فراوانی

559 
289 2338 

09/0 69/0 62/1 02/1 
 1/76 درصد

9/23 
4/12 100 

 انجمن محیط زیست
 218 2120 فراوانی

171 2338 
23/0 42/0 2/1 5/0- 

 3/9 7/90 درصد
3/7 100 

 435نفر عضو غیر فعال و  470د، از بین داوطلبین عضویت در مساج
نفر  289نفر غیرفعال و  270نفر عضو فعالند؛ در مؤسسات خیریه 

 نفر فعالند.  171نفر غیر فعال و  47فعال؛ و در انجمن محیط زیست 
تر از حد متوسط توزیع ها پایینمیانگین عضویت در همه سازمان

سایر  ( است و عضویت در مساجد بیش از5/0نرمال )برابر با 
توان در ماهیت دینی مساجد و هاست. علت این را امر میفعالیت

دوستانه دانست. در مجموع، سابقه دیرینه آنها در ارائه خدمات نوع
پسند  بیشتر از های نوع دوستانه جامعهعضویت در فعالیت

توزیع نمرات در های مشارکتی )انجمن محیط زیست( است. فعالیت

ه است ک ولگی مثبت نسبت به توزیع نرمالهر سه سازمان دارای چ
 دهد. شمار افرادتمرکز اکثر نمرات در سویه منفی طیف را نشان می

 %93/33های مذکور بدین شرح است: دارای عضویت در فعالیت
عضویت در مساجد که بیش از نیمی از آنها عضو غیرفعال هستند؛ 

و انجمن نیز عض %8/7دارای عضویت در مؤسسات خیریه و  95/20%
محیط زیست هستند. این آمار نشان از پایین بودن مشارکت 

 های داوطلبانه است. اجتماعی ایرانیان در فعالیت
آمده  3-های ارزشی و دینداری در جدول آماره های توصیفی سنخ

 است:

 
 های توصیفی متغیرهای مستقلآماره. 3جدول 

چارک  چارک دوم چارک اول انحراف معیار میانگین متغیر
 کشیدگی چولگی سوم

 -03/0 -42/0 5/4 4 5/3 9/1 9/3 «ارتقای خود»سنخ ارزشی 
 

 14/1 -82/0 5/5 5 5/4 83/0 89/4 «تعالی بخشی خود»سنخ ارزشی 

 07/1 98/3 «آمادگی برای تغییر»سنخ ارزشی 
4/12 5/3 4 5 22/0- 15/0- 

 69/2 66/4 اعتماد اجتماعی تعمیم یافته
171 

2 5 7 28/0 95/0- 
 

6/4 3/5 62/0- 18/0- 
 87/0 54/4 دینداری

3/7 
6/3 

ل به میزان قاب« اعتماد تعمیم یافته»به غیر از  هاارزشمیانگین همه 
( باالتر است. 3توجهی از حد متوسط منحنی توزیع نرمال )برابر با 

تر از حد وسط ای، پاییندرجه 10میانگین اعتماد، روی مقیاس 
بخشی خود و های تعالی( است. ارزش5نرمال )برابر با توزیع 

دینداری به ترتیب باالترین میانگین را دارند، ضمن آنکه پراکندگی 

های توزیع نمرات در همه سنخنمرات در دینداری بیشتر است. 
یافته دارای چولگی منفی نسبت به ارزشی به غیر از اعتماد تعمیم

نمرات در سویه مثبت طیف را  است که تمرکز اکثر توزیع نرمال
 دهد. نشان می
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

، های ارزشیکند که هر کدام از سنخهای استنباطی مشخص مییافته
کنند. در چند درصد از واریانس رفتارهای داوطلبانه را تبیین می

برای هر کدام از رفتارهای داوطلبانه دو مدل  5و  4های جدول
رگرسیون یکی با در نظر گرفتن متغیر دینداری و دیگری بدون در 

نظر گرفتن متغیر دینداری تعریف شده است. ضرایب رگرسیونی 
یک  گوید که با افزایشتفکیکی برای یک متغیر مستقل به ما می

ار سایر متغیرهای واحد در مقدار آن متغیر، با ثابت نگهداشتن مقد
 کند.مستقل، مقدار متغیر وابسته چقدر تغییر می

 
 پسند بر حسب سنخ های ارزشی با حضور و عدم حضور دینداریتبیین رفتارهای جامعه .4 جدول

 سنخ های ارزشی

 پسند:لجستیکمتغیر وابسته: رفتارهای داوطلبانه جامعه
 (:1معادله )

 اریبدون در نظر گرفتن متغیر مستقل دیند
 (:2معادله )

 با در نظر گرفتن متغیر مستقل دینداری
B s.c Beta Sig B s.c Beta sig 

(1) تعالی بخشی خود  
0.056 0.009 0.126 0.000 (3)  

0.029 0.009 0.065 0.002 

(3) آمادگی برای تغییر  
0.018 0.007 0.053 0.009 (2)  

0.029 0.007 0.084 0.000 

(2) اعتماد به دیگران  
080.0  

0.03 0.058 0.004 ....... ........ ........ n.s 

(1) ........ ...... ....... ...... دینداری  
0.102 

0.009 0.239 0.000 

-0.074 ضریب ثابت  0.054 ------- 0.000 0.41-  0.060 ------- 0.000 
R 0.130 0.269 

R2 0.017 0.072 
Sig 0.000 0.000 

ل پرانتز ترتیب قرار گرفتن متغیر پیش بین یادداشت: شماره های داخ
 در مدل رگرسیون متغیر وابسته است.

با در نظر گرفتن متغیر دینداری در مدل رگرسیون، متغیرهای 
پسند در سطح خطای های جامعهکننده عضویت در فعالیتتبیین

درصد به ترتیب اهمیت عبارتند از: دینداری با ضریب  5کمتر از 
؛ و 084/0ادگی برای تغییر با ضریب تأثیر ؛ آم239/0تاثیر 
. اما با حذف متغیر دینداری 065/0بخشی خود با ضریب تاثیر تعالی

از مدل، در نتایج و شدت تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 
آید. در این حالت، ضریب تأثیر تغییر قابل توجهی به وجود می

یر اعتماد نیز در سطح و متغ 126/0بخشی خود برابر است با تعالی
پسند را رفتارهای جامعه 058/0درصد مقدار  5خطای کمتر از 

شود، کند. به این ترتیب، آنگاه که دینداری وارد مدل میتبیین می

ر پسند است. دبین رفتارهای داوطلبانه جامعهترین متغیر پیشمهم
 عیفبسیار ض« بخشی خودتعالی»این حالت قدرت تبیین سنخ ارزشی 

توان شود. بر این اساس میشده و متغیر اعتماد نیز از مدل خارج می
سند پبین رفتارهای داوطلبانه جامعهترین پیشگفت دینداری قوی

ترین توان در نقش دینداری به عنوان مهماست و دلیل این امر را می
جویی در افراد دانست. البته های تعالی و کمالمنبع تحکیم ارزش

نیز در هر دو حالت تأثیر معناداری بر « دگی برای تغییرآما»متغیر 
پسند دارد. این بدان معناست که به طور کلی روی رفتارهای جامعه

های مدنی آوردن به رفتارهای داوطلبانه در قالب عضویت در انجمن
 از هر نوع مستلزم ارزشمند دانستن تغییر و پویایی است.

 

 
 ر حسب سنخ های ارزشی با حضور و عدم حضور دینداریتبیین رفتارهای مشارکتی ب. 5جدول

 های ارزشیسنخ

 متغیر وابسته: رفتارهای داوطلبانه مشارکتی
 (:1معادله )

 بدون در نظر گرفتن متغیر مستقل دینداری
 (:2معادله )

 با در نظر گرفتن متغیر مستقل دبنداری
B s.c Beta Sig B s.c Beta sig 

 (3) تعالی بخشی خود
0.02 0.007 0.056 0.006 (4) 

0.017 0.003 0.043 0.048 

 (2) آمادگی برای تغییر
0.02 0.006 0.074 0.000 (2) 

0.023 0.006 0.085 0.000 

 0.000 0.085 0.002 (1) 0.000 0.091 0.002 (1) اعتماد به دیگران
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0.01 0.009 

 (3) ........ ...... ....... ...... دینداری
0.024 0.007 0.071 0.001 

 0.000 ------- 0.041 -0.148 0.002 ------- 0.042 -0.128 ضریب ثابت
R 0.091 0.139 

R2 0.008 0.019 
sig 0.000 0.000 

یادداشت: شماره های داخل پرانتز ترتیب قرار گرفتن متغیر پیش بین 
 در مدل رگرسیون متغیر وابسته است.

د، پسنف رفتارهای جامعهدر رفتارهای داوطلبانه مشارکتی، بر خال
بخشی خود درصد ناچیزی از واریانس متغیر وابسته دینداری و تعالی

کنند. هر چند دینداری خود اثر چندانی بر رفتارهای را تبیین می
بخشی خود در مشارکتی ندارد، اما با وارد کردن آن به مدل، تعالی

 گیرد.بین قرار میترین رده متغیرهای پیشپایین
اعتماد »ر دو مدل، رفتارهای مشارکتی بیش از همه متأثر از در ه

های اصلی سرمایه است. از آنجا که اعتماد از شاخص« اجتماعی
توان گفت هر چه افراد سرمایه اجتماعی بیشتری اجتماعی است، می

داشته باشند، گرایش بیشتر به رفتارهای مشارکتی دارند و این امر 
مت اجتماعی افراد جامعه باشد. متغیر گر سطح سالتواند تبیینمی

بین بعدی، آمادگی برای تغییر است. یعنی افرادی که پویایی و پیش
دانند، اقدامات داوطلبانه مشارکتی تغییر در جامعه را ارزشمند می

کنند و به چنین را یکی از طرق بسط جامعه مدنی تلقی می

تری از مای وسیعرفتارهایی گرایش بیشتری دارند. چنین افرادی دورن
های دینی یا توسعه و رفاه جامعه را در نظر دارند. صرف ارزش

یر گردد، بلکه افراد باید از تغیبشردوستانه منجر به این رفتارها نمی
های شود، در کلیه مدلاستقبال کنند. همان طور که مالحظه می

حذف شده است. این بدان معناست « ارتقای خود»رگرسیونی، متغیر 
توانند طلبانه شخصی نمیهای خودخواهانه و منفعتارزش که

کننده رفتارهای داوطلبانه از هر نوع در جامعه ایران باشند. به تبیین
، از مدل تحقیق حذف شد و «ارتقای خود»این ترتیب، سنخ ارزشی 

گیری )تحلیل عامل تأییدی مدل نهایی در دو بخش مدل اندازه
اری )سنجش رابطه بین متغیرهای متغیرهای پنهان( و مدل ساخت

، مورد Amosپنهان مستقل و وابسته(، با استفاده از نرم افزار 
سازی های رگرسیونی، در مدلآزمون قرار گرفت. بر اساس مدل

معادالت ساختاری نیز دو مدل )مدلی دارای متغیر دینداری و مدلی 
یج به ابدون متغیر دینداری( طراحی و با یکدیگر مقایسه گردید. نت

  آمده است. 3و  2ترتیب در شکل های 

 
 مدل معادله ساختاری تاثیر جهت گیری های ارزشی بر رفتارهای داوطلبانه )بدون متغیر دینداری( . 2شکل 

درصد  5، مقدار کای اسکوار با سطح خطای باالتر از 2-مطابق شکل 
( که RMSEAریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد )و 

صفر نزدیک است، حاکی از برازش بسیار خوب مدل باال بسیار به 
هستند. همچنین بر طبق ضرایب رگرسیون موجود در مدل، 

بخشی خود، هر دو مقدار قابل های آمادگی برای تغییر و تعالیارزش
 کنند. کلیه بارهای عاملیتوجهی از رفتارهای داوطلبانه را تبیین می

( p<0.05درصد ) 5از و ضرایب ساختاری در سطح خطای کمتر 
دارای تفاوت معناداری با صفر هستند. متغیرهای خطای مربوط به 

ها نیز با هم همبستگی دارند که به دلیل متغیرهای آشکار ارزش
گیری این متغیرها این امر قابل توجیه یکسان بودن مقیاس اندازه

 (.24است )
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 12

https://islamiclifej.com/article-1-817-fa.html


  و همکاران     نصرآبادی ذاکری زهرا  96
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 زشی بر رفتارهای داوطلبانه )با متغیر دینداری(مدل معادله ساختاری تاثیر جهت گیری های ار. 3شکل 

 
های ، مقدار کای اسکوار معنادار شده است؛ اما در نمونه3-در شکل 

با حجم باال این امر قابل توجیه است و با صرف معنادار شدن کای 
توان مدل را رد کرد. با افزایش حجم نمونه حتی اسکوار نمی

ای و کوواریانس نمونه-سهای اندک  بین ماتریس واریانتفاوت
کوواریانس بازتولید شده از سوی نرم افزار -ماتریس واریانس

(. بنابراین در 24سازی به لحاظ آماری معنادار خواهد شد )مدل
های با حجم باال معموالً از ریشه دوم میانگین مربعات خطای نمونه

شود که ( برای آزمون برازش مدل استفاده میRMSEAبرآورد )

درصد حاکی از برازش خوب مدل است. در مدل  5ر کمتر از مقدا
و  038/0معادله ساختاری دوم، مقدار این شاخص برابر است با 

دهد مدل از برازش خوبی برخوردار است. با مقایسه مدل نشان می
مذکور با مدلی که فاقد متغیر دینداری است، تأثیر دینداری بر 

های داوطلبانه و نقش فعالیتهای مورد مطالعه و روابط بین ارزش
شود. در جدول ها بهتر آشکار میهای دینی در این نوع فعالیتارزش

های برازش دو مدل آمده است. از ، ضرایب رگرسیون و شاخص6-
( و از مدل بدون 1مدل دارای متغیر دینداری تحت عنوان مدل )

 ( نام برده شده است. 2متغیر دینداری تحت عنوان مدل )
 

 مقایسه نتایج حاصل از دو مدل معادله ساختاری جهت برآورد نقش دینداری در رفتارهای داوطلبانه -6جدول

 (2مدل)
 (1مدل)
 

شاخص های  نیکویی 
 برازش

 ضرایب رگرسیونی استاندارد شده
 روابط بین متغیرها

 (1مدل ) (2مدل)

 خی دو 6/151 9/22
**85/0 
(19/3) 

**64/0 
(69/2) 

 پسندرفتارجامعه  تغییر آمادگی برای

 درجه آزادی 34 14
**71/0 
(96/2) 

**49/0 
(4/3) 

 رفتار مشارکتی آمادگی برای تغییر

062/0 000/0 p-value 
**23/0 
(23/5) 

n.s پسندرفتار جامعه تعالی بخشی خود 

017/0 038/0 RMSEA 
**09/0 
(99/2) 

**09/0 
(28/3) 

 رفتار مشارکتی  تعالی بخشی خود

998/0 988/0 GFI n.s n.s  پسندرفتار جامعهاعتماد 

984/0 933/0 NFI 
**07/0 
(6/3) 

**08/0 
(28/4) 

 رفتار مشارکتیاعتماد 

994/0 947/0 CFI ----- 
**13/0 
(29/4) 

 اعتماد دینداری

49/0 57/0 PNFI ----- 
**50/0 
(79/7) 

 تعالی بخشی خود دیتداری

49/0 58/0 PCFI ----- **45/0  پسندفعالیت جامعهدینداری 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 12

https://islamiclifej.com/article-1-817-fa.html


 97.. عنوان به ایران در داوطلبانه هایفعالیت تبیین و تحلیل  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 2, Summer 2022 

(56/9) 

63/1 4/4 CMIN ----- n.s فعالیت مشارکتی دینداری 

معنادار است.  05/0در سطح *  معنادار است.  01/0در سطح **  
اد داخل پرانتز در زیر ضرایب رگرسیون، نسبت های بحرانی اعد

 است.   
                                                                                              

 5در هر دو مدل کمتر از  RMSEA، مقدار 6-مطابق جدول
درصد و حاکی از برازش بسیار خوب مدل است. در هر دو مدل 

)شاخص برازش تطبیقی هنجار شده( و شاخص برازش  NFIمقادیر 
و نزدیک به یک است که نشان دهنده  9/0باالتر از  CFIتطبیقی 

)شاخص برازش هنجار  PNFIبرازش خوب مدل می باشد. مقدار 
)شاخص برازش تطبیقی مقتصد( نیز در  PCFIشده مقتصد( و 
. در هر دو مدل این باشد قابل قبول است 6/0تا  5/0صورتی که بین 
بوده و حاکی از برازش قابل قبول مدل هستند.  5/0مقادیر باالتر از 

 4/4( در مدل اول برابر است با CMINمقدار کای اسکوئر نسبی )
( 1389به نقل از قاسمی،  1388که طبق گفته شوماخر و لومکس)

این شاخص قابل قبول است. در مدل دوم مقدار  5تا  1مقادیر بین 
های (.  در کل بر اساس شاخص63/1است ) 2شاخص کمتر از  این

توان گفت هر دو مدل از برازش قابل قبولی برازش گزارش شده می
برخوردارند. ضرایب رگرسیون پارشیال در مدل معادله ساختاری 
مبنای تحلیل بارهای عاملی متغیرهای پنهان و تحلیل همبستگی 

ی های بحرانهر دو مدل، نسبتمتغیرهای مستقل و وابسته هستند. در 
اند به میزان قابل درصد معنادار شده 5ضرایبی که با حداکثر خطای 

است که گویای رد فرض صفر مبنی بر عدم  96/1توجهی باالتر از 
وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مربوطه است. طبق ضرایب 
 رگرسیون، آمادگی برای تغییر بیشترین ضریب همبستگی را با هر
دو نوع رفتار داوطلبانه دارد. دینداری اثر قابل توجهی بر سنخ ارزشی 

(. در حالی که  50/0دارد )با ضریب اثر برابر با « بخشی خودتعالی»
درصد  23« بخشی خودتعالی»با حذف دینداری از مدل، سنخ ارزشی 

کند، با وارد شدن این متغیر به پسند را تبیین میاز رفتارهای جامعه
 هایفاقد اثر مستقیم معنادار با فعالیت« بخشی خودتعالی» مدل،

پسند خواهد بود، حال آن که ضریب تأثیر مستقیم دینداری جامعه
است. از سوی دیگر، تعالی بخشی  45/0پسند بر رفتارهای جامعه

ند، کدرصد عضویت در رفتارهای مشارکتی را نیز تبیین می 9خود 
این نوع رفتار ندارد. متغیر اعتماد نیز در اما دینداری اثر معنادار بر 

توان کند. در کل میهر دو مدل صرفاً رفتارهای مشارکتی را تبیین می
ترین های مذهبی و مؤسسات خیریه از مهمگفت، سازمان

شوند که هم هیجان و برانگیختگی های غیر دولتی قلمداد میسازمان
دینداری افراد را به  برای تغییر فضای جامعه و هم معنویت ناشی از

دهد. اما عضویت در انجمن محیط زیست، فعالیت در آنها سوق می
آمادگی »به عنوان یک رفتار مشارکت، بیش از هر چیز ناشی از 

است. هر چند اعتماد اجتماعی به عنوان یکی از عناصر « برای تغییر
گرایی و دغدغه بهزیستی اعضای اصلی سرمایه اجتماعی و جهان

 گر این نوع رفتارهاست. نیز تبیینجامعه 
بر اعتماد  13/0نکته قابل توجه دیگر آنکه دینداری با ضریب تاثیر 

یافته اثر مثبت معنادار دارد. برقراری ارتباط بین این دو متغیر تعمیم

از جمله پیشنهادهای مدل برای بهبود برازش مدل بود که در پایان 
نظری نیز قابل توجیه است. در به مدل افزوده شد. این امر به لحاظ 

ند و پسادبیات مطالعات دینی بر تأثیر دینداری بر رفتارهای جامعه
 شود. مذهب به طورتأکید می« اعتماد»مشارکتی از طریق مکانیسم 

مستقیم از طریق شعایر و به طور غیر مستقیم از طریق تأثیرات 
 (.25کند )روانشناختی، اعتماد به دیگران را تقویت می

دهند که قلمرو کار داوطلبانه پیچیده و ها نشان میتمامی این یافته
چندوجهی است و وظایف سازمانی مختلف به نیروهای انگیزشی 

شوند. از یک سو اهمیت دادن به دیگران، هرچند متفاوت متوسل می
ماند دوستانه، یک نیروی مهم در بین داوطلبان باقی مینه کامالً نوع

انگیزش برای ارائه خدمت توسط واقعیت های و از سوی دیگر 
تری چون تبدیل جهان به مکانی بهتر شکل داده می اجتماعی وسیع

های دینی نیز همچنان نقش مهمی در گرایش (. ارزش26شود )
 کنند.ایرانیان به رفتارهای داوطلبانه ایفا می

 
 گیرینتیجه

شدن آن در در حوزه سالمت اجتماعی که مدت زیادی از مطرح 
هایی چون کیفیت روابط گذرد، بر مؤلفهشناسی نمیادبیات جامعه

های اجتماعی و مشارکت اجتماعی اجتماعی، سطح و کیفیت حمایت
شود. بر این اساس، شهروندی از لحاظ اجتماعی سالم تأکید می

شود که در امور شهری مشارکت داشته باشد، خود را محسوب می
معتقد باشد که جامعه در حال شکوفایی است فردی ارزشمند بداند، 

تر بداند. این امر حاصل و به نوعی خود را عنصری از گروهی بزرگ
های ی مدنی باال و مشارکت در فعالیتشود مگر با داشتن روحیهنمی

های باالی مشارکت پسند و مشارکتی. بنابراین، وجود درجهاجتماع
سالمت اجتماعی آنهاست. اجتماعی در بین اعضای جامعه حاکی از 

(، مشارکت در جامعه به 1999بر طبق نظر هوگی و همکاران)
جوانان فرصت بسط روابط اجتماعی با افرادی غیر از خانواده و 

دهد تا درک های مختلف اجتماعی میهمساالن را در موقعیت
درستی نسبت به خود و دیگران پیدا کنند و از این طریق سالمت 

 (.27تقویت نمایند )اجتماعی خود را 

ها در ایران حاکی از آن است که نرخ نتایج پیمایش ارزش
ه دست های بهای داوطلبانه در ایران پایین است. بر طبق یافتهفعالیت

عضویت در مساجد دارند  %93/33نفر،  2667آمده از حجم نمونه 
دارای  %95/20که بیش از نیمی از آنها عضو غیرفعال هستند؛ 

نیز عضو انجمن محیط زیست  %8/7مؤسسات خیریه؛ و عضویت در 
هستند. این آمار نشان از پایین بودن مشارکت اجتماعی ایرانیان در 

های داوطلبانه است که از پیامدهای مهم آن کاهش سطح فعالیت
 سالمت اجتماعی خواهد بود.

های دهد که فعالیتمطالعات تجربی در جوامع مختلف نشان می
یابد و ای تداوم میمبنای اصول اخالقی ویژه داوطالبانه بر

ها های ارزشی خاصی افراد را به گزینش آگاهانه این فعالیتانگیزش
های انسانی و دینی دهد. تحقیق حاضر به تحلیل نقش ارزشسوق می

های های داوطلبانه پرداخته است. دادهدر گرایش ایرانیان به فعالیت
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های جهانی، حاوی اطالعات حاصل از موج پنجم پیمایش ارزش
های گیری های ارزشی ایرانیان در مقیاسمفیدی در زمینه جهت

مختلف بوده و منبع مفیدی برای بررسی بنیان ارزشی رفتارهای 
هایی تحت عنوان از مجموعه ارزش« رن بکرز»مختلف است 

برد که طی یک فرایند انتخابی نام می« پسندهای جامعهارزش»
پسند همچون های داوطلبانه جامعهو تداوم فعالیت منجر به شروع

گردد. در کنار این کمک کردن و انجام خدمات بشردوستانه می
های دیگری از انگیزه« اسنایدر»و « کالری»گروه از ارزشها، 

د. برنهای اجتماعی و... نام می، گسترش شبکه«تقویت خود»همچون 
های از مجموع ارزشها در قالب سه سنخ ارزشی کلیه این ارزش

 و« ارتقای خود»، «بخشی خودتعالی»تحت عنوان « شوارتز»انسانی 
مورد تحلیل قرار گرفته و رابطه آنها با « آمادگی برای تغییر»

پسند، با هدف کمک کردن به اقشار های داوطلبانه جامعهفعالیت
های داوطلبانه مشارکتی، با هدف درگیری ضعیف جامعه، و فعالیت

بررسی شده است. بر طبق نتایج به دست آمده با آن که انتظار  مدنی،
های گر فعالیتبهترین تبیین« بخشی خودتعالی»های رفت ارزشمی

قش بیشترین ن« آمادگی برای تغییر»پسند باشد، سنخ ارزشی جامعه
را در تبیین دو نوع فعالیت دارد. این بدان معناست که اکثر افراد 

فاه و بهزیستی اعضای جامعه، به دنبال تغییر نظر از بهبود رصرف
شرایط موجود در راستای بسط جامعه مدنی و ایجاد هیجان و پویایی 

های های اجتماعی هستند. به بیان دیگر، سازماناز طریق رشد شبکه
دوستانه خیریه و مساجد نیز امروزه از نقش سنتی ارائه خدمات نوع

ها را جه اول این سازماناند و ایرانیان در درفاصله گرفته
های مدنی در هایی مدنی با اهداف و معیارهای سایر سازمانسازمان

های دانند. با این وجود در تأیید فرضیه اول، ارزشسطح جهان می
های خیرخواهانه و بشردوستانه بخشی خود، که شامل ارزشتعالی

د، حال پسند اثر مثبت معنادار دارهای جامعهاست، نیز بر فعالیت
کتی های مشارها و فعالیتآنکه ارتباط بسیار ضعیفی بین این ارزش

وجود دارد؛ به طوری که در مدل معادله ساختاری آزمون شده این 
های معنوی و توان گفت ارزشرابطه معنادار نیست. در نتیجه می

ند پسهای جامعهای در فعالیتکنندهگرایانه نیز نقش تعیینتعالی
طور در جامعه ایران، که یک جامعه دینی است، همان دارند. اما

های دینی بیش از هر چیز تجلی تعالی و رود ارزشکه انتظار می
های معنویت هستند و در نتیجه درصد قابل توجهی از فعالیت

پسند توسط این متغیر قابل تبیین است. تنها وقتی داوطلبانه جامعه
توانند بخشی میهای تعالیدینداری از مدل تحقیق حذف شود، ارزش

های مذکور را تبیین کنند. بنابراین گر چه نتایج عضویت در فعالیت
های تا حدی تأییدکننده نظریه بکرز هستند، اما در کل رابطه ارزش

تر از میزانی است که پسند ضعیفهای جامعهپسند با فعالیتجامعه
ن را در تبیین ای کننده دینداریرفت. این امر نقش تعیینانتظار می

دهد. فرضیه دوم تحقیق مبنی بر رابطه مثبت رفتارها نشان می
های و عضویت در فعالیت« ارتقای خود»معنادار بین سنخ ارزشی 

های مشارکتی رد شده است. این بدان معناست که در ایران ارزش
های گرایانه ثروت و قدرت نقشی در گرایش به فعالیتمادی

رود بین اعتماد و . طبق فرضیه سوم هم انتظار میداوطلبانه ندارند
های داوطلبانه رابطه مثبت معنادار وجود داشته عضویت در فعالیت

یش داند که بر گرااعتماد را ویژگی ثابت در افراد می« بکرز»باشد. 

های داوطلبانه مؤثر است. نتایج گویای آن است که آنها به فعالیت
ی مشارکتی اثر مثبت معنادار دارد. اعتماد هااعتماد صرفاً بر  فعالیت

های مدنی امروزی است و لذا طبیعی است که عنصر اصلی فعالیت
های مشارکتی تأثیر داشته باشد. طبق نتایج به دست آمده، بر فعالیت

درصد اعتماد از پیش موجود ایرانیان توسط دینداری قابل تبیین  13
تحصیالت، سن و درآمد ای همچون جنسیت، است. متغیرهای زمینه

گذارند که در این های داوطلبانه اثر مینیز بر گرایش به فعالیت
ها تحقیق اثر آنها کنترل شده است. به طور کلی هر چند تأثیر ارزش

ای و های زمینهها، ویژگیها، نگرشبینیتوسط عواملی چون جهان
شود سه میشود، اما وقتی انواع مختلف رفتار مقایموقعیتی تعدیل می

توان گفت، ها قابل توجه است. در مجموع میقدرت تبیینی ارزش
نتایج به دست آمده از این تحقیق در مورد ایران تا حد زیادی مشابه 

 ( است.28( و )8های تحقیقات انجام شده در سایر کشورها )با یافته

دهند که مدل معادله ساختاری نیز نشان می های برازششاخص
اریانس محقق ساخته از ساختار کوواریانس مشاهده ساختار کوو

 شده تفاوت معنادار ندارد.
های بدیهی است تالش در جهت سازماندهی هر چه بیشتر فعالیت

وری بهینه از این های غیردولتی، به بهرهداوطلبانه در قالب سازمان
ها در راستای توسعه جامعه و افزایش سالمت اجتماعی منجر فعالیت

 د.   خواهد ش
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