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 چکیده
بهبنود   غالبنا   مطالعنات . این   بخشد یار خلق را بهبود می اند رفتار جامعه نشان دادهمطالعات : مقدمه

اند؛ در حالی که الزامنا  رفتنار    کردهدر موقعیت مشخّصی که همدلی را برانگیخته بررسی  خلق را تنها
بننابرای  این  ونش ها بنا     . گینرد  یار در همان موقعیتی که همدلی برانگیخته شده انجام نمی جامعه

یختنه   منوقعیتی   یار بر خلنق  بنی  منوقعیتی کنه همندلی را برانگ      هدف مقایسۀ تأثیر رفتار جامعه
 نامربوط صورت وذیرفت.  

هنا  تهنران انجنام شند. ون  از      دانشنگاه دانشنجو    06طرح آزمایشی حاضر با مشارکت : روش
ینار مربنوط بنه    همدلی   سنجا ا لیّه خلق  یک گر ه مشغول انجام رفتارهنا  جامعنه   برانگیخت 

ت یا رفتار  خنثنی را انجنام دادنند.    یار نامربوط به موقعیموقعیت شده    د  گر ه دیگر رفتار جامعه
 کنندگان مجددا  ارزیابی شد.سپ  خلق مشارکت

عاطفنه منفنی    خلق در زیرمقیاس یار برآزمون  اثر رفتار جامعه-و  از کنترل نمرات ویا :ها یافته
(74/6P =معنادار نبود )ای  اثنر در زیرمقیناس عاطفنه مثبنت     ؛ امّا   ( 600/6معننادار بنودP = در .)

 از رفتار خنثنی بیشنتر بنود   یار نامربوط  ها  ز جی  افزایا عاطفه مثبت بر اثر رفتار جامعهسهمقای
(66۰/6P =  .) 

ینار   تواند به  سیله کاها برآ رد فرد از اثربخشی رفتار جامعه : عدم تغییر عاطفه منفی میگیری نتیجه
 تفنا ت  جنود  . عدم تبیی  شود گیر  د گانه خویا  ادراک تغییرناوذیر   ضعیت نیازمندان    دیدگاه

-می یار نامربوط   خنثی    تفا ت بی  د  گر ه رفتار جامعه یار مربوط   خنثی رفتار جامعه د  گر ه بی 

تواند حاکی از آن باشند کنه    ای  مشاهده می. رسانی مرتبط باشد بینی عدم موفقیت کمک ویاتواند به 
آنکه به بهبود  ضعیت نیازمنندان موضنوه همندلی منرتبط     یار  بیا از  بهبود خلق ناشی از رفتار جامعه

 یار در کمک به هر نیازمند  مرتبط است.  باشد  به تخمی  موفقیت رفتار جامعه
  د ستانه  همدلی رفتار نوهیار  خلق  : رفتار جامعهکلمات کلیدی
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Abstract 
Introduction: Past studies indicate that prosocial behavior enhances 
mood. Most of these studies have only investigated mood 
enhancement in the specific situation that has triggered empathy; 
while prosocial behavior does not necessarily take place in the same 
situation. The goal of this study is to investigate the enhancement 
effect of prosocial behavior on mood between empathy-triggering 
situation and an unrelated situation. 
Method: 60 students studying in universities of Tehran participated in 
this experiment. After inducing empathy & primary mood 
measurement, the first group conducted a situationally relevant 
prosocial behavior, the second group conducted a situationally 
irrelevant prosocial behavior, & the third group participated in a control 
task. Afterward, the mood of participants was measured again.  
Results: After controlling for pre-test scores, prosocial behavior did 
not have a significant effect on negative affect (P = 0/47); but had a 
significant effect on positive affect (P = 0/011). Pairwise 
comparisons revealed that situationally irrelevant prosocial behavior 
enhanced positive affect more than the control task (P=0/009).  
Conclusion: Lower estimation of prosocial behavior’s success, 
uncertainty about improvement of the receiver’s situation, and dual 
perspective taking may contribute to stability of negative affect. The 
lack of significant difference between related prosocial behavior and 
control groups, and the difference between unrelated prosocial 
behavior and control group, can be understood by predictions of 
how unsuccessful prosocial behaviors are to be. This suggests that 
mood enhancement due to prosocial behavior is more about success 
of prosocial behavior rather than improving welfare of empathy 
subjects. 
Keywords: Prosocial behavior, mood, Altruistic behavior, empathy 
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 مقدّمه
 دیگری به سودرسان را آن جامعه از توجهی قابل بخش که رفتارهایی عنوان به یارجامعه رفتارهای

 مطالعرا   غالر   ابتردا  در. (4002، 1شررودر  و پیلیاوین، دوویدو، پنر) اند شده تعریف کنندمی تلقی
 ایرن  هرای  یافتره . نمودنرد  مری  بررسی را ها رفتار گونه این و شخصیت ارتباط، یار جامعه رفتار حوزه
4توافق شخصیتی عامل ارتباط از، حوزه

 شخصیت ارتباط بررسی. دادند خبر یار جامعه رفتارهای با 
 عوامرل  و، شرده  انجام نیز داخلی های پژوهش جمله از متعددی های پژوهش در یار جامعه رفتار و

، نیرا  صرااری ) شدند شناخته یار جامعه شخصیت های کننده بینی پیش عنوان به 3گرایی برون و توافق
 های رفتار انجام با 2رنجورخویی روان عامل رسد می نظر به مقابل در(. 13۳۱، فر ایمانی و آقایوسای

 مطالعا (. 13۳2، فر ایمانی و زارع، مصطاائی، آقایوسای) دارد معکوس ایرابطه زنان در یار جامعه
 ترر  شراا   را یرار  جامعه های رفتار افزایش و پدیدایی در وجدان تحول و همدلی نقش، نیز تحولی
 تربیت برای محور استدالل های روش از دارند؛ فرزندانشان با تری سالم روابط که والدینی. ساختند

 دارنرد؛  خرود  فرزنردان  قبرال  در بیشرتری  هیجرانی  گرری  هردایت  و کنند؛ می استااده فرزندانشان
 ؛400۲، ۱روتبرار  ) دهنرد  مری  پررورش  خرود  فرزنردان  در سرایرین  از بیش را یار جامعه های رفتار

 (.13۳6، االسالمی شیخ و مالیری ؛4000، 6هافمن
-کمر   انگیرز   به توجّه و، نشد محدود تحولی و شخصیتی عوامل به حوزه این مطالعا  امّا

 پرررنر   را یرار جامعه رفتارهای انجام در رسانکم  فرد خلقی وضعیت نقش، دیگری به رسانی
 همچرون  خودمحرور  فرضریا  ، انگیزشری  فرضیا  میان در(. 401۱، ۲گراتزیانو و شرودر) ساخت
8منای وضعیت تسکین

 و، خرویش  خلقری  وضعیت بهبود، ۳پاداش و هزینه اساس بر انگیختگی و 
، کنریر  ) گیرنرد مری  نظرر  در یارجامعه رفتار انجام اصلی انگیزه را گر مشاهده انگیختگی کاهش
 فررد  شخصری  نار   برر  تأکیرد  دلیرل  بره  فرضریا   از دسرته  ایرن (. 400۱، 10چالردینی  و نویبرگ
 اگرر ، خودمحرور  هرای  فرضریه  بر بنا. شوند می شناخته 11خودمحور فرضیا  عنوان به، رسان کم 

 رفترار  انجرام  و، اولیّره  رسرانی کم  موقعیت ترک با هزینه کمترین و خلق بهبود میزان بیشترین
 و نمروده  تررک  را اولیّره  موقعیت تواندمی گرمشاهده فرد شود؛ حاصل ثانویه موقعیت در یارجامعه
 در بنرابراین (. 400۱، چیالدینی و نویبرگ، کنری ) دهد انجام ثانویه موقعیت در را یارجامعه رفتار

                                                 
1. Penner, Dovidio, Piliavin  
2. Agreeableness 

3. Extraversion 

4. Neuroticism 
5. Rothbart 

6. Hoffman 

7. Schroeder & Graziano 
8. Negative state relief 

9. Arousal cost-reward 

10. Kenrick, Neuberg & Cialdini 
11. Egoistic 
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 بره  نرامربوط  موقعیرت  در یرار جامعه رفتار انجام و، رسانیکم  موقعیت تغییر، خودمحور فرضیا 
 .است ممکن و محتمل، اولیّه 1انگیختگی موضوع

 نیازمند فرد وضعیت بهبود برای تالش، 4همدلی بر مبتنی دوستینوع فرضیۀ، مقابل نقطه در 
 خلرق  بهبرود  هرچند، (4011، 3استوکس و احمد، باتسون) داندمی رسانکم  فرد اصلی انگیزه را
 دوسرتی نروع (. 4011، باتسرون ) شرمرد مری  محتمل و ممکن همچنان را یارجامعه رفتار انجام اثر

 وضعیت بهبود برای وی تالش ساززمینه را گرمشاهده در همدالنه دغدغه ایجاد، همدلی بر مبتنی
-انجام خلق بهبود امکان یار جامعه رفتار موفقیت صور  در، فرضیه براین بنا. داندمی نیازمند فرد

 متعردد هرای   پژوهش، مذکور فرضیا  بر عالوه(. 4011، باتسون) است تصور قابل رفتار یدهنده
 و مراینر ، بیهراو ، گلمر  ) انرد  کرده تأیید را یارجامعه رفتارهای انجام اثر بر خلق بهبود نیز دیگری

 (. 401۲، ۱هملین و فندرفور  وند، آکنین ؛4011، 2وال
 کره  یراری  جامعره  هرای  رفتار( 4011) باتسون، همدلی بر مبتنی دوستی نوع فرضیۀ به توجّه با

 اگرر  کره  اسرت  حرالی  در ایرن . نامد می 6دوستانه نوع رفتار را هاست آن اصلی ی انگیزاننده همدلی
 رفتراری  چنرین ، باشرد  انگیختگری  کراهش  یرا  و خلرق  بهبود قبیل از شخصی انتااع رفتار انگیزه

 هرای  رفترار  افرزایش  در همدلی بر مبتنی مداخال  تأثیر. شود می شناخته یار جامعه رفتار عنوان به
(. 13۳۲، رضرایی  و نظام) دهد می خبر یار جامعه رفتارهای در همدلی پررن  نقش از نیز یار جامعه

 انگیزه و، شناسند نمی رسمیت به را تاکیکی چنین خودمحور های مدل پردازان فرضیه، وجود این با
 (. 400۱، همکاران و کنری ) دانند می خودمحورانه را یار جامعه های رفتار تمام غال 

 برا  توانرد می همدلی. باشد همراههایی  هزینه با تواندمی و نیست آسان همیشه همدلی تجربۀ
 بره  منجرر  حتّری  و، کررده  القا ناخوشایندی هیجانا ، بوده همراه دیگری کشیدن رنج یمشاهده

، 8پرین  و هرریس ، کرامرون  ؛400۲، ۲دینرر واسبریس  و هاجز) شود گرمشاهده هیجانی فرسودگی
 را آن از اجتناب بعضاً افراد که حدّی تا، باشد دشوار نیز شناختی لحاظ از تواندمی همدلی(. 401۱
 محقق را همدلی از اجتناب کههایی  راهبرد از یکی(. 401۲، همکاران و کامرون) دهندمی ترجیح

 در شدن درگیر از پیش توانندمی گرانمشاهده(. 4012، 10زکی) است ۳ موقعیت انتخاب، سازدمی
 یرا  و مرادّی  هرای هزینه تحمل با همدلی صورتیکه در و، کرده نظاره راها  نشانه، همدلی موقعیت

، خلرق  بهبود مانند خودمحورانه هایانگیزه که صورتی در. دهند تغییر را موقعیت، باشد همراه رنج

                                                 
1. Arousal 

2. Empathy-Altruism 

3. Batson, Ahmad & Stocks 
4. Glomb, Bhave, Miner & Wall 

5. Aknin, Van de Vondervoort & Hamlin 

6. Altruistic behavior 
7. Hodges & Biswas-diener 

8. Cameron, Harris & Payne 

9. Situation selection 
10. Zaki 
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-جامعه رفتارهای انجام اصلی انگیزشی عامل همدلی، ندهند سوق یارجامعه رفتار انجام به را فرد

 ایکننرده مشراهده  کره  هنگرامی ، بنرابراین (. 4012، اسرتوکس  و 1لیشرنر ، باتسون) بود خواهد یار
 از اسرتااده  با تواندمی، کندمی بررسی را همدلی هاینشانه و کرده نظاره را رسانیکم  موقعیت
 زکری . دهرد  تغییرر  را آن یرا  کرده اجتناب مذکور رسانیکم  موقعیت از، موقعیت انتخاب راهبرد

، گیررد می نظر در موقعیت در مشارکت از پیش غالباً را موقعیت انتخاب راهبرد از استااده( 4012)
 اسرت  ممکرن  نیز مشارکت آغاز و همدلی اولیّه یتجربه از پس موقعیت تغییر رسدمی نظر به امّا
 (.4001، 4کالین و هاجز)

 را فیزیکری  فررار  اصطالح به یا رسانیکم  موقعیت ترک غالباً پیشین مطالعا  وجود این با
، اسرتوکس  ؛4011، باتسرون ) انرد کرده بررسی یارجامعه رفتار موقعیت تغییر مصداق تنها عنوان به

 یاریجامعه رفتار در او مشارکت و، گرمشاهده توسط موقعیت تغییر واق  در(. 400۳، 3دکر و لیشنر
 از پرس . اسرت  نشرده  بررسری ، است نامربوط همدلی یبرانگیزاننده یاولیّه موقعیت به که ثانویه

 فررد  وضرعیت ، ثانویره  مروقعیتی  در یرار جامعه رفتار انجام و موقعیت تغییر با، نیازمند فرد مشاهده
 فرد وضعیت بهبود به موفّق گرمشاهده آنکه به توجّه با. کندنمی تغییری اصلی موقعیت در نیازمند
 تغییرر  هنگرام  خلرق  برر  یرار جامعره  رفتار تأثیر رودمی انتظار است؛ نشده اولیّه موقعیت در نیازمند
 (. 1۳۳6، 2ویکس و باتسون) باشد متااو  رسانیکم  موقعیت

-می، خلق بر همدلی یبرانگیزاننده موقعیت به نامربوط و مربوط یارجامعه رفتار تأثیر مقایسۀ

 ترأثیر ، حاضرر  یمطالعره ، منظور همین به. باشد مذکور پژوهشی خالء کردن پر برای گامی تواند
 رفترار  انجام آن از فراتر و کرده؛ بررسی همدلی برانگیزاننده موقعیت در را خلق بر یارجامعه رفتار

 در همدالنه یتجربه که آنجا از. کندمی بررسی نیز را همدلی اصلی موقعیت به نامربوط یارجامعه
 برر  رفترار  تأثیر یمقایسه امکان است؛ یکسان موقعیت به نامربوط و مربوط یارجامعه رفتار انجام
 موضروع  برا  یرار  جامعره  رفتار ارتباط چارچوب در خلق بهبود و گشته؛ فراهم حالت دو این در خلق

 . گیرد می قرار بررسی مورد همدلی
 

 روش

 پژوهش طرح
 کنتررل  گروه با آزمون-پس و آزمون-پیش نوع از آزمایشی طرح ی  از استااده با حاضر پژوهش

 اختصرا   و بروده  کنترل گروه ی  و آزمایشی گروه دو از متشکّل آزمایشی طرح این. شد انجام
 شرکل  مطابق آزمایش طرح. شد انجام تصادفی کامالً صور  به گروه سه هر به کنندگان مشارکت

                                                 
1. Lishner 

2. Klein 

3. Decker 
4. Weeks 
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. اسرت  شرده  بارگزاری 1 پیوست در روش بخش به مربوط اطالعا  کلیّه همچنین. شد تدوین 1
 (1 شکل)
 

 آزمونپس مداخله آزمونپیش سازیآماده گروه
 1 آزمایش

 موقعیت به مربوط رفتار)
 (همدلی

 همدلی برانگیزاننده محرک ارائۀ
 (زدهزلزله کودکان فیلم)

 خلق سنجش
 موضوع به مربوط یارجامعه رفتار

 افزارنوشت بندیبسته) همدلی
 (زدهزلزله کودکان برای

 خلق سنجش

 4 آزمایش
 موقعیت به نامربوط رفتار)

 (همدلی

 همدلی برانگیزاننده محرک ارائۀ
 (زدهزلزله کودکان فیلم)

 خلق سنجش

 به نامربوط یارجامعه رفتار
 بندیبسته) همدلی موضوع

 نیازمند کودکان برای افزارنوشت
 (ورامین جاده

 خلق سنجش

 کنترل گروه
 (خنثی فعّالیت)

 همدلی برانگیزاننده محرک ارائۀ
 (زدهزلزله کودکان فیلم)

 خلق سنجش (سازیجمله) خنثی فعّالیت خلق سنجش

 آزمایش طرح. 1 شکل

 

  نمونه و آماری جامعه
 شرهر  هرای دانشرگاه  ارشرد  کارشناسی و کارشناسی دانشجویان از نار 60 از حاضر پژوهش نمونۀ
 هرر ) نارر  60 نمونره  حجم. شد استااده دسترس در روش از گیری نمونه برای. شد تشکیل تهران
 انجرام  موفقیّرت  با مورد 60 و شده آزمایش وارد نار ۲2 مجموع در. بود( کنندهمشارکت 40 گروه
 یا و، بندیبسته زمانی محدوده از عبور، خروج هایمالک احراز کنندهمشارکت 12 حذ  علّت. شد

 . بود آزمایش اجرایی فرآیند در اختالل
، یرار جامعره هرای   رفترار  یزمینره  در افرراد  نگرش و تمایال  دهدمی نشان پیشین هاییافته
 ؛4016، 1 کیونراری  و لری ، یاماگیشری ، ماتسروموتو ) کندمی تغییرها  آن تحولی یدوره با متناس 
 انجام افزایش با، تحصیال  سطح افزایش و( 400۱، 4شپارد و مورفی، گاتری، کامبرلند، آیزنبرگ

 اینمونه گزینش با مذکور متغیرهای(. 4011، 3ویپکین  و بکرز) است مرتبط یارجامعههای  رفتار
 کنتررل  اسرت  تحصیال  و( M=20, SD= 2.41) سن زمینه در ناهمگونی حداقل دارای که

، (4012، همکراران  و2 مرور کریسرتو  )، مردان و زنان در همدلی سطوح تااو  به توجّه با. گردید
 .شد کنترل گروه هر به مرد و زن برابر تعداد انتساب با نیز جنسیت

 و، داشرتند  حضرور  مکران  آن در آن نخسرتین  هرای  روز در یا کرمانشاه زلزلۀ حین که افرادی
 تجربره  احتمرال  دلیرل  بره ، کرمانشراه  سراکن  یا کرد قومیت به متعلق کنندگان مشارکت همچنین

                                                 
1. Matsumoto, Yamagishi, Li & Kiyonari 

2. Eisenberg, Cumberland, Guthrie, Murphy & Shepard 

3. Bekkers & Wiepking 
4. Christov-Moore 
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.  شردند  خرارج  آزمرایش  از (4010، 1اسرنایدر  و اشرترومر ) همردلی  متاراو   سرطوح  یا تروماتی 
 احتمال دلیل به، ب  افسردگی سیاهه اساس بر افسردگی بالینی نشانگان به مبتال افراد همچنین

 . نشدند آزمایش وارد، هیجان تنظیم و غال  خلق در تااو 
 

  سنجش ابزار

 (:PANAS) منفی و مثبت یعاطفه مقیاس
 اولیّره  نسخه در. باشدمی منای و مثبت یعاطاه بعد دو دارای و بوده خلق دهیگزارش خود ابزار

 اسرت  شرده  گرزارش  8۲/0 مناری  یعاطاره  بررای  و 88/0 مثبرت  یعاطاه برای کرونباخ آلاای
 ابرزار  ایرن  از اسرتااده  امکران  سنجیروانهای  داده همچنین(. 1۳88، 4تلگن و کالرک، واتسون)

 برا  و بروده  گویه 10 شامل مقیاس زیر هر. کنندمی تأیید را خلق وضعیتی و صاتی سنجش برای
(. زیاد بسیار= ۱، وجه هیچ به= 1) سنجدمی را منای و مثبت یعاطاه لیکر  ایدرجه پنج طیف

 صرور   بره  هرا پاسرخ  کدگذاری و، است ۱0 تا 10 بین مقیاس خرده هر در نمرا  دامنۀ همچنین
 بررای  آلارا  ضررای   حاضرر  پرژوهش  در. گرفت صور ( زیاد بسیار) پنج تا( اصالً) ی  از مستقیم
 بررای  و، ۳2/0 و 81/0 سرنجش  مقطر   ترتیر   بره  مثبت یعاطاه برای خلقای  لحظه سنجش
 . بود8۳/0 و 82/0 منای یعاطاه

 4۱۱ روی برر ( 1382) دژکرام  و پرور بخشری  توسرط  مقیراس  ایرن  تأییردی  عاملی تحلیل در
 تأیید آن عاملی دو ساختار، تهران دانشگاه در افسردگی و اضطرابی اختالال  به مبتال دانشجوی

 . باشدمی 8۱/0 منای عاطاه و 8۲/0 مثبت یعاطاه اعتبار برآورد و شده

 

 (کوتاه فرم) بک افسردگی سیاهه
 و، شد استااده کنندگانمشارکت افسردگی وضعیت ارزیابی برای فرم این از آزمایش این ابتدای در

 خرارج  آزمرایش  از نمودنرد  کسر   را( متوسط افسردگی برش نقطه) باالتر یا 14 نمره که افرادی
 حداقل و( شدید افسردگی) 3۳ امتیاز حداکثر و بوده آیتم 13 شامل فرم این(. 1382، رجبی) شدند

 چمرران  شرهید  دانشگاه دانشجوی 1۳2 در فرم اینهای  ماده اعتبار و درونی همسانی. است 0 آن
 گزارش 84/0 و 8۳/0 سیاهه کلّ برای کردن دونیمه و کرونباخ آلاای ضری  و شده بررسی اهواز
 (. 1382، رجبی) است شده

 
 

 

                                                 
1. Stürmer & Snyder 
2. Watson, Clark & Tellegen 
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 منفی عاطفه و همدلی القاکننده فیلم
 وضعیت از تصاویری شامل فیلمی، سقف اثر از جلوگیری و همدلی القای برای، آزمایش ابتدای در

 موقعیت نقش فیلم این. شد ارائه کنندگانمشارکت به هاآن سخنان و کرمانشاه زدهزلزله کودکان
 بره  مربوط یارجامعه رفتار، مستقل متغیر ارائه مرحله در. کرد بازی را همدلی یبرانگیزاننده اصلی

 موقعیرت  و محتروا . شد اجرا و طراحی کرمانشاه زدهزلزله کودکان به کم  صور  به نیز موقعیت
 اسرناد  احتمرال ، هستند کودکان فیلم اصلی موضوع آنجا از و بوده ملّی و همگانی موضوعی، فیلم

 از فریلم  تهیّره  برای. شودمی برآورد کمتر( 4012، زکی) بازماندگان مسئولیّتیبی به وخیم شرایط
 برا . شرد  اسرتااده  مکتوب اجازه کس  با آفرینمهر مؤسسه هایفیلم از یکی و سیما و صدا آرشیو
 کرده مشاهده را فیلم تهران شهر هایدانشگاه دانشجویان از نار 40، صوری روایی بررسی هد 

 شرادی ، (M=7/9, SD= 1/3) غرم  شرامل  فریلم  توسرط  مختلرف  هیجانا  القای میانگین و

(M=0, SD=0) ، ، خشرم (M=4/2, SD= 1/1) ، تررس (M=3/3, SD= 1/3) ،و 
 مرذکور  هرای میرانگین . شرد  اسرتخراج  اینمره 10 طیف در، (M=7/8, SD=1 1/3) همدلی
  .بود منای عاطاه و همدلی القای در فیلم توفیق از حاکی
 

 اجرا روش
 و شرده  انجرام  خرروج  و ورودهرای   مرالک  بررسری  و غربالگری، آگاهانه رضایت کس  از پس

 بره  ورود از بعرد . شردند  گرذاری جای گانهسه هایگروه در تصادفی صور  به کنندگانمشارکت
 آمراده  فریلم  شرد  خواسرته  کنندگانمشارکت از، بهشتی شهید شناسیروان دانشکده آزمایشگاه

 مقیراس ، فریلم  مشاهده از پس(. شد معرفی ابزار بخش در فیلم) کنند تماشا رایانه در را پخش
 خود حال به توجّه با را فرم شد خواسته هاآن از و شده ارائه کنندگان مشارکت به خلق سنجش

 سره  هرر  کننردگان مشارکت برای قسمت این تا آزمایش فرآیند. بزنند عالمت کنونی لحظه در
 . شد طی مشابه گروه

 گرروه  کننرده مشرارکت  هرر  بره . شرد  ارائه آزمایشیهای  گروه به مستقل متغیر سطوح سپس
 پاداش عنوان به است مرسوم که مبلغی شد اعالم( موقعیت به مربوط یارجامعه رفتار) اوّل آزمایشی
 او از و اسرت؛  شده کودکان برای افزارنوشت تهّیه صر ، شود ارائه کنندگانمشارکت به مشارکت

 مرتبط موضوع) زدهزلزله کودکان به ارسال برای بسته ی  پژوهش ادامه از پیش شد خواسته نیز
 و نوشته فیش روی نیز را کودکان به خطاب کوتاه ایجمله و کرده بندیبسته( همدلی موقعیت با
 . بچسباند آن روی بر

 بره  نرامربوط  یرار جامعره  رفترار  یعنری ، مسرتقل  متغیر از متااوتی سطح دوّم آزمایشی گروه به
 برا ، شدمی ارائه موقعیت به مربوط گروه مشابه توضیح نیز گروه این به. شد ارائه همدلی موقعیت

 از و، شدمی عنوان ورامین جادّه نیازمند کودکان، افزارنوشت خیریه هایبسته هد  که تااو  این
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 بررای . نمایرد  تهیّره  کودکران  ایرن  به ارسال برای بسته ی  شدمی درخواست کنندهمشارکت هر
 گرروه  ایرن  کننردگان مشرارکت ، موقعیرت  به مربوط گروه با مقایسه در مکان با آشنایی اثر کنترل
 . نمودند رؤیت ورامین جاده نیازمند کودکان جغرافیایی مختصا  ازای  نقشه

 به آن خلقی تأثیرا  که شدمی فعاّلیتی مشغول باید کنترل گروه، مستقل متغیر ارائه مرحله در
 بره ، شرده  ارائه کلما  از استااده با معنادارهایی  جمله ساختن بنابراین. باشد ممکن میزان حداقل
 توجّره  با. شد انجام کنترل گروه توسط، رقابت وجود عدم و، مشخّص زمان، شناختی ماهیت علّت

 بررای  فعالیت انجام زمان حداکثر، پایلو  مرحله در کنندگانمشارکت بندیبسته زمان میانگین به
  .بود همراه آزمایش از خروج با آن از عبور و شده گرفته نظر در دقیقه ۱ گروه سه هر

 بره  توجّره  برا  را خلرق  سنجش فرم مجدداً کنندگانمشارکت، مذکور هایفعّالیت اتمام از پس
  توسط ها فعّالیت انجام زمان بودن یکسان به توجّه با. کردند پر لحظه همان در خود خلقی وضعیت

 و بروده  یکسران  گروه سه هر در اولیه فیلم تأثیر، متااو  زمانی فاصله وجود عدم و، گروه سه هر
 اخرالق  رعایرت  هرد   با نهایت در. شد میسر آزمایشی عوامل اثر در ها گروه بین تغییرا  بررسی
 ابهامرا   و شرده  داده توضریح  مطالعه اهدا ، کنندگانمشارکت از تشکّر ضمن پژوهش ای حرفه

 . شد داده پاسخ موجود

 

 هایافته
 در هرا گرروه  و سنجش مقاط  اساس بر، منای و مثبت یعاطاههای  متغیر توصیای هایشاخص
 برای، است منای و مثبت یعاطاه متغیر دو شامل خلق آنکه به توجّه با. است شده ذکر 1 جدول
 راهه-ی 1کوواریانس تحلیل دو، یارجامعه رفتارهای اثر بر خلق در شده ایجادهای  تااو  بررسی
 گرفته نظر در 4همگام متغیر عنوان به نظر مورد متغیر آزمون-پیش نمر ، تحلیل هر در. شد انجام

 یعنری  همگرام  متغیرر  و گروهری برین  عامل تعامل و شده بررسی آماری هایفرضپیش ابتدا. شد

 و گروهری بین عامل تعامل و، (۱/0P = ,۲43/0 ( =۱2 ,1)F) مثبت عاطاه آزمون-پیش نمرا 
 معنرادار  (6۱/0P = ,23/0  =(۱2 ,1)F) مناری  عاطاره  آزمرون -پیش نمرا  یعنی همگام متغیر
، مستقل متغیر مختلف سطوح در همگام و وابسته متغیر رگرسیون شی  همگنی تأیید از پس. نبود

 را آزمون-پس و آزمون-پیش نمرا  میان خطّی یرابطه وجود نیز پراکندگی اینقطه هاینمودار
 (1 جدول. )ساختند نمایان منای و مثبت عاطاه هایمتغیر از ی  هر در

 

 

 

 

                                                 
1. Analysis of covariance 
2. Covariate 
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 (N=03) سنجش مقطع و گروه اساس بر منفی و مثبت عاطفه توصیفی هایشاخص. 8 جدول

 استاندارد انحراف میانگین گروه مرحله متغیر

 مثبت عاطاه

 آزمون پیش

 0۱/6 ۳/44 موقعیت به مربوط

 ۲۱/۱ ۲1/41 موقعیت به نامربوط

 ۲8/۱ ۱/1۳ کنترل

 آزمون پس

 82/6 ۳/4۳ موقعیت به مربوط

 ۳۱/8 ۱۱/31 موقعیت به نامربوط

 8۳/8 0۱/43 کنترل

 منای عاطاه

 آزمون پیش

 36/6 63/4۱ موقعیت به مربوط

 16/6 8۱/42 موقعیت به نامربوط

 83/۲ 48 کنترل

 آزمون پس

 4۳/2 6۱/18 موقعیت به مربوط

 ۱2/۱ 2۱/1۲ موقعیت به نامربوط

 ۲8/8 42/41 کنترل

 
 

 
 آزمون -پس در منفی عاطفه تخمینیهای  میانگین. 8نمودار
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 در مناری  عاطاه بر همگام متغیر معنادار اثر از حاکی نتایج، منای عاطاه کواریانس تحلیل در

4= 31/0) آزمون-پس مقط 
p ,001/0P< ,۱/4۱ ( =۱6 ,1 )F) گروهری بین عامل اثر امّا. بود 

4= 046/0) آزمون-پس مقط  در منای عاطاه بر( یارجامعه رفتار)
p , 2۲/0P = ,۲۱/0 ( =۱6 

,4 )F )میانگین از کنترل گروه آنکه وجود با واق  در. نبود معنادار (4/1 =SEM , 46/40M = )

 گرروه  و (=SEM , ۳3/18M= 4/1) موقعیت به مربوط یارجامعه رفتار گروه نسبت به باالتری
 معنراداری  تااو ، بود برخوردار (=SEM , 12/18M= ۱/1) موقعیت به نامربوط یارجامعه رفتار

 از یر   هر در را آزمون-پس مقط  در منای عاطاۀ تخمینیهای  میانگین 1 نمودار. نشد مشاهده
 (1 نمودار) .دهدمی نمایش هاگروه
 

 آزمون-پس در مثبت عاطفه تخمینیهای  میانگین. 2 نمودار 

 
 مثبت عاطاه بر همگام متغیر معنادار اثر از حاکی نتایج، مثبت عاطاۀ کواریانس تحلیل در

4= 3۲۳/0) آزمون-پس مقط  در
p ,001/0P< ,4/32 ( =۱6 ,1 )F) عامل اثر همچنین. بود 

4= 128/0) آزمون-پس مقط  در مثبت عاطاه بر( یارجامعه رفتار) گروهیبین
p , 011/0 P= 

,8۲/2 ( =۱6 ,4 )F) مثبت عاطاه تخمینیهای  میانگین 4 نمودار. بود معنادار آماری لحاظ از 
 جهرت  بنارونی آزمون از سپس .دهدمی نمایش هاگروه از ی  هر در را آزمون-پس مقط  در

 نمررا   میانگین بین تااو . شد استااده گروهیبین زوجیهای  مقایسه آماری معناداری تعیین
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 معنرادار  آمراری  لحاظ از( = 00۳/0P) کنترل گروه و موقعیت به نامربوط یارجامعه رفتار گروه
 ذکرر  4 جردول  در زوجری  هایمقایسه. نشد مشاهده معناداری تااو  هامقایسه سایر در و، بود

 (4 جدول و4 نمودار. )است شده

 

 مثبت عاطفه در گروهیبین زوجی مقایسه. 2 جدول

 معناداری معیار خطای میانگین تفاوت نمرات مقایسه متغیر

 عاطاه
 مثبت
 

 61/0 0۳/4 -6۲/4 نامربوط و مربوط یارجامعه رفتار

 44/0 12/4 8۳/3 کنترل و مربوط یارجامعه رفتار

 00۳/0 1/4 ۱6/6 کنترل و نامربوط یارجامعه رفتار

 

 گیرینتیجه و بحث

 بره  نرامربوط  یرار جامعره  رفترار  انجرام  اثرر  در خلق تغییر کرد اذعان توانمی هایافته بررسی با
 بره  نرامربوط  یارجامعه رفتار انجام واق  در. است متااو ، خنثی رفتاری با مقایسه در، موقعیت
 ایرن  جهرت . است زده رقم را بیشتری مثبت عاطاه افزایش، خنثی رفتار با مقایسه در موقعیت
، انتظرار  خرال   برر  امّرا (. 400۱، همکاران و کنری ) است پژوهشی ادبیّا  با همسو، تغییرا 
 متااو  خنثی رفتاری با مقایسه در موقعیت به مربوط یارجامعه رفتار انجام اثر بر خلق تغییرا 

 . است نبوده
 نگراه  در زیرا شود؛ ترشاا  پژوهش این در منای عاطاۀ و مثبت عاطاۀ معنای است الزم
 در. برسرد  نظر به متناقض است ممکن منای عاطاۀ تغییر عدم و مثبت عاطاۀ افزایش نخست
 شرده؛  سنجیده قطبی هایمقیاس با غالباً خلق، یارجامعه رفتار انگیزشی فرضیا  هایپژوهش

 طیف دیگر سر در منای عاطاۀ و، طیف سر ی  در مثبت عاطاۀ یا مطلوب خلق که معنا بدین
 ابعرادی  مردل  در(. 1۳۳6، ویکرس  و باتسرون ) اسرت  بوده مثبت عاطاۀ وجود عدم معنای به و

، 1وایردیا  و واتسرون ) است داشته برتری هامقیاس سایر به نسبت پایایی و روایی در که پاناس
 یمطالعه در. نیست دیگری وجود عدم معنای به منای یا و مثبت عواطف از یکی وجود، (4014
 سررحال  و، انررژی  و اشرتیاق ، فعّالیت به تمایل افزایش معنای به مثبت عاطاۀ افزایش، حاضر
 در شرادمانی  و اشرتیاق  میزان، موقعیت به نامربوط یارجامعه رفتار انجام با واق  در. است بودن

 افرزایش  معنرای  بره  منای عاطاۀ افزایش طرفی از. است یافته افزایش کنترل گروه با مقایسه
، همکاران و واتسون) است آرمیدگی متضادّ و بوده منای عواطف و، اضطراب، پریشانی و تنش

 عراطای  وضرعیت  به، کنترل گروه با مقایسه در یارجامعه رفتار دهندگانانجام بنابراین(. 1۳88
 .نشدند نائل تریآرمیده

                                                 
1. Vaidya 
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 را انگیختگی کاهش، پاداش و هزینه اساس بر انگیختگی خصو  به، خودمحور فرضیا 
 حاضرر  نتایج امّا آورند؛می حساب به یارجامعههای  رفتار انجام اثر بر خلق بهبود اصلی مکانیزم

 از موجهی تبیین نیز منای وضعیت تسکین فرضیه این بر عالوه. کندنمی تأیید را مذکور فرض
 .کندنمی ارائه موقعیت به مربوط یارجامعه رفتار توفیق عدم
. است تبیین قابل همدلی بر مبتنی دوستینوع چارچوب در منای عاطاه ثبا  وجود این با 

 براالی  سرطوح  ایجراد  بررای  گیرری دیدگاههای  روش از، فرضیه این بر مبتنیهای  آزمایش در

 تصرور  و نیازمنرد  فررد  خصرو   در اطالعرا   کسر   که فرآیندی، است شده استااده همدلی

هرای   پرژوهش  نترایج (. 4012، 1مایبوم ؛4011، باتسون) است آن اصلی یمایهدرون او وضعیت

-جامعه رفتار توفیق میزان، باالست گرمشاهده همدلی سطح که هنگامی دهدمی نشان گذشته

 رفترار  یدهنرده انجرام  خلقری  تغییررا   در تریپررن  نقش، نیازمند فرد وضعیت بهبود در یار

 نیز حاضر پژوهش در همدلی آنکه به توجّه با (.1۳۳6، ویکس و باتسون) کندمی بازی یارجامعه

 مؤثر خلق تغییرا  در تواندمی یارجامعه رفتار بودن مؤثر میزان، شد القا گیریدیدگاه وسیله به

 گرفته نظر در مستمر کم  نیازمند جمعی صور  به حاضر پژوهش رسانیکم  موضوع. باشد

 برا  مقایسره  در، یرار جامعره  رفترار  اثربخشری  بررآورد  درهرایی   تااو  وجود امکان بنابراین، شد

 واسرطه  وسیله به رسانیکم . دارد وجود اضطراری و، عینی، فردی رسانیکم های  موقعیت

 شردن  دشوارتر علل از توانندمی کم  کنندگاندریافت پایدار شرایط تغییر عدم و، (آزمایشگر)

 دالیل به اثربخشی تخمین در دشواری. باشند حاضر پژوهش در رسانیکم  اثربخشی تخمین

 . باشد ساخته فراهم را منای عاطاه و انگیختگی ثبا  زمینه است ممکن نیز مذکور

 جای به خود تصور به را کنندگانمشارکت، گیریدیدگاه القای روش است ممکن همچنین

 جرای  بره  خرود  تصور یا و دوگانه گیریدیدگاه. باشد داده سوق دوگانه گیریدیدگاه یا دیگری

 همرراه  دیگری وضعیت تصور نسبت به بیشتری ناخوشایند عواطف و تنش با تواندمی، دیگری

 و همردلی  برانگیزاننرد   موقعیرت  شردّ   بره  توجّه با(. 4011، باتسون ؛4011، 4اوکسلی) باشد

 است ممکن دیگری جای به خود تصور یوسیله به شده ایجاد تنش، نیازمندان وضعیت وخامت

 این در که گونههمان، ندهد کاهش چندان را آن یارجامعه رفتار انجام که باشد شدید قدری به

 .است نیافته کاهش انگیختگی نیز پژوهش

 و بروده  مربروط  طبیعی بالیای به، حاضر پژوهش در همدلی برانگیزانند  موقعیت همچنین

، 3گان و لیو، ژی) باشد داشته همراه به وقای  بودن ظالمانه و ناعدالتی درباره باورهایی تواندمی

                                                 
1. Maibum 

2. Oxley 
3. Xie, Liu & Gan 
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 فررد  وضرعیت  مشراهده  از حاصرل  انگیختگی ثبا  در است ممکن نیز باورهایی چنین(. 4011

 . کنند بازی نقش نیازمند

 نیرز  آزمرایش  ایرن  از پیش( درصد سه و هاتاد) کنندگانمشارکت غال ، حاضر پژوهش در

-کم  تجربۀ که افرادی توزی  همچنین. بودند کرده ارسال زدهزلزله افراد برای راهایی  کم 

. شرد مری  مشراهده ( گرروه  هر چهارم سه) برابر صور  به تقریباًها  گروه در نیز اندداشته رسانی

 برای زیادیهای  کم  این از پیش آنکه وجود با، تصاویر در زدگانزلزله وخیم وضعیت مشاهد 

 بره  پریش  از بریش  را حاضرر  حرال  رسرانی کمر   نبرودن  مؤثر تواندمی، شده آوریجم  هاآن

، موقعیرت  بره  نرامربوط  یرار جامعه رفتار گروه که است حالی در این. کند القا کنندگانمشارکت

 تجرارب  ترأثیر . انرد نداشرته  ورامرین  جادّه نیازمند کودکان به رسانیکم  در ناموفقی یتجربه

 یرار جامعره  رفترار  تاراو   عردم  تواندمی، رسانیکم  اثربخشی تخمین در پیشین رسانیکم 

 (.1۳۳6، ویکس و باتسون) دهد توضیح را خلق بهبود در خنثی رفتار و موقعیت به مربوط

 از کنندگانمشارکت نارضایتی از گزارشاتی، پژوهش فیلم صوری روایی بررسی در همچنین

 پژوهش در آنکه به توجّه با رسدمی نظر به. شد مشاهده زدگانزلزله به پیشین هایکم  توزی 

 نیرز  نارضایتی این، شدمی انجام غیرمستقیم صور  به زدهزلزله افراد به رسانیکم  هم حاضر

 رفتار توفیق عدم ساززمینه و، داده کاهش را گروه این به رسانیکم  اثربخشی برآورد تواندمی

 . باشد بوده موقعیت به مربوط یارجامعه

، خنثی رفتار با مقایسه در مثبت عاطاه افزایش در موقعیت به نامربوط یارجامعه رفتار توفیق

 کراهش  برا  غالبراً  موقعیرت  تغییر آنکه وجود با. است مطالعه این توجّه قابل هاییافته دیگر از

 موقعیرت  تغییرر  حاضرر  پرژوهش  در، (4012، زکری ) شرده  شمرده همراه انگیختگی وها  هزینه

 رفتار توفیق وجود با. است بوده همراه مثبت عاطاۀ افزایش با بلکه، نداده کاهش را انگیختگی

 یارجامعه رفتار بین تااوتی، خنثی رفتار با مقایسه در مثبت عاطاۀ افزایش در نامربوط یارجامعه

 نامربوط یارجامعه رفتار انجام یوسیله به مثبت عاطاۀ افزایش. نشد مشاهده نامربوط و مربوط

. نیسرت  سرازگار  چنردان  همدالنه دغدغه بودن اختصاصی و محورموضوع فرض با، موقعیت به

 رسران کمر   فررد  خلق بهبود اصلی مکانیزم نیازمند فرد وضعیت بهبود، همدلی تجربه از پس

 وضرعیت  بهبود باعث موقعیت به نامربوط یارجامعه رفتار انجام(. 4011، باتسون) شودمی تصور

 را زمینره  یافتره  ایرن . اسرت  بوده همراه خلق بهبود با امّا، است نگشته شده مشاهده نیازمندان

-انجرام  خلرق  بهبرود  و، نیازمند فرد وضعیت بهبود ارتباط خصو  در آیندههای  پژوهش برای

 یرار جامعره  رفتار که کرد اذعان توانمی حاضر حال در. سازدمی فراهم یارجامعه رفتار یدهنده

 دهند انجام خلق بهبود باعث موقعیت به مربوط یارجامعه رفتار همانند نیز موقعیت به نامربوط

 .گرددمی رفتار
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 پیشنهادات و هامحدودیت
 ایرن  شرود می پیشنهاد، خلق بهبود در یارجامعه رفتار اثربخشی برآورد تأثیر احتمال به توجّه با

 از توانرد مری ، خلق سنجش موازی هایفرم از استااده. گردد کنترل آتی هایپژوهش در متغیر

 نیازمند جمعی، پژوهش این همدلی موضوع. بکاهد مشابه فرمی مجدد کردن پر احتمالی ماللت

 هرای پرژوهش ، انگیختگری  ثبرا   به مربوط نتایج به توجّه با. شد گرفته نظر در مستمر کم 

 حاضر پژوهش نتایج پذیریتعمیم اضطراری و فردیهای  موقعیت از استااده با توانندمی مشابه

 ممکرن . شرد  انجام جبری ایمداخله صور  به موقعیت تغییر، حاضر آزمایش در. کنند آزمون را

 نسربت  بره  متاراوتی  خلقری  تأثیرا ، گرمشاهده درونی یانگیزه اساس بر موقعیت تغییر است

 موقعیرت  تغییرر  ترأثیر  تواننرد مری  آینرده های  پژوهش رو این از بگذارد؛ جای به جبری مداخلۀ

 . نمایند ارزیابی نیز را خودانگیخته
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 پیوست

  است مشاهده قابل زیر لین  طریق از هایافته و روش بخش به مربوط اطالعا: 
 https://osf.io/q4p5b/?view_only=bdbda4da9c814614ab434f127d6d170d  
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