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کمی تاکنون رابطهی آن را با دیگر سازههای روانشناختی بررسی کردهاند و مشخصاً ارتبا آن در
روابط بینفردی با مؤلفههای همدلی روشن نیست .هردب از پرژوهش حاضرر نخسرت طراحری و
ساخت ابزاری جهت سنجش قیاممآبی در زندگی روزمره و سرپس بررسری رابطره قریممرآبی برا
مؤلفههای مختلف همدلی و سرایت رفتاری است.
روش :تحقیق حاضر به لحاظ روش ،توصیفی از نرو همبسرتگی بروده و نمونرهگیرری بره روش
دردسترس صورت گرفته است .ساختار و بار عاملی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و
روایی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت .طی مطالعهی دوم با اسرتفاده از
پرسشنامهی قیممآبی ساخته شده در تحقیق اول ،مقیاس واکنشپذیری برینفرردی (گلبابرائی و
همکاران )9999 ،و مقیاس همدلی (جردن و همکاران ، )9979 ،رابطهی بین مؤلفههای مختلف
همدلی و سرایت رفتاری با سازهی قیممآبی از طریق همبستگی و مدل رگرسیونی مشخص شد.
یافتهها :نمرهی قیممآبی با دغدغه همدالنه ( )p < 9.90رابطهی مثبرت معنرادار و برا پریشرانی
شخصی رابطهی منفی معنادار ( )p < 9.90داشت .همچنین دو متغیر دغدغه همدالنره (< 9.97
 )pو پریشانیشخصی ( )p < 9.97به عنوان پیشبین در مدل نهایی رگرسیونی به عنوان پیشبین
نمرهی قیممآبی افراد باقیماندند.
نتیجهگیری :رابطهی معکوس میان دو مؤلفهی همدلی (دغدغه همدالنه و پریشانی شخصی) برا
قیممآبی مؤید لزوم توجه به پیامدهای گاه متضاد سازههای زیرمجموعهی همدلی است .مطالعرات
آینده میتوانند با روش آزمایشی و بررسی دیگر سازههای روانشناختی ،عوامل مؤثر بر قیممآبی را
روشن کنند.
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Abstract
Introduction: Paternalism is a ubiquitous phenomenon in
interpersonal relations and social life; However, few studies
have investigated its relationship with other psychological
constructs and in particular, it is unclear how it relates to
different components of empathy in the context of interpersonal
relationships. The present study aims to develop and validate a
measure that evaluates paternalism in everyday life and then to
examine its relationship with components of empathy and
behavioral contagion.
Method: The present study follows a correlational design and
participants were selected based on convenience sampling.
First, exploratory factor analysis was used to evaluate the
structural validity and factor loadings of the paternalism
questionnaire, and internal reliability was examined using
Cronbach’s alpha. Then, in a second study, Interpersonal
Reactivity Index (Golbabaei et al., 2022), and Empathy Index
(Jordan et al., 2016) were used to predict paternalism, using a
multivariate regression.
Findings: Paternalism was positively correlated with empathic
concern (r = .184, p < .05) and was negatively correlated with
personal distress (r = -.202, p < .01). Moreover, in a linear
regression model empathic concern (β = .306, p < .01) and
personal distress (β = -.318, p < .01) predicted paternalism (F
(2, 139) =9.538, p < .01 ).
Conclusion: Our findings emphasize the importance of
considering the contrary consequences that different
components of empathy may have in some situations. By using
experimental methods and including other constructs, future
studies can shed light on different antecedents of paternalism
in everyday life.
Keywords: Paternalism, Empathy, Behavioral contagion,
Empathic concern, Personal distress
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مقدمه
انتخاب طبیعي از طرق مختلف می ،به دیگردوسوتي و همکواری را در زنودگي انسوان کوه اساسوا
حیاتي گروهي دارد ،نهادینه کرده است (ریحاني .)2121 ،1با این حال دیگردوستي همیشه صورتي
همکارانه یا موافق با می ،دیگری ندارد .حیات اجتماعي با موقعیتهایي همراه اسوت کوه طوي آن
افراد برخالف خواستهی دیگری تصمیمي ميگیرند یا کاری را انجام ميدهند ،اما انگیزهی آن نفع
دیگری است (زکي .)2121 ،2از مهمترین نمونههای چنین رویدادی ميتوان به رابطهی مراقوب و
فرزند اشاره کرد که طي آن مراقب با خواستهی فرزند مخالفت مويکنود یوا مداخلوهای را خوالف
خواست کودک صورت ميدهد ،اما انگیزهی آن خیر ِفرزند اسوت (کوروس2113 ،3؛ کیسولینگ 4و
همکاران .)2121 ،دولت ها نیز در بسیاری از موارد تصمیماتي را نظیور جریموهی عودم اسوتفاده از
کمربند ایمني یا اجباری کردن واکسیناسیون اتخاذ ميکنند که اگرچه برخالف خواستهی بخشي از
شهروندان است ،اما انگیزهی آن انتفواع شوهروندان اسوت (هانیکواینن 5و همکواران .)2113،ایون
تصمیمها اگرچه در ظاهر با یکدیگر تفاوت هوایي دارنود ،اموا همگوي از الگوویي کموابیش مشوابه
برخوردارند که "قیممآبي "6نامیده ميشود .قیممآبي به موقعیتي اشاره دارد که در آن یک عمو ،یوا
یک تصمیم علي رغم می ،دیگری اما با انگیزهی نفع رساندن به او صورت ميپذیرد (زکي، 2121،
دورکین.)2121،3
قیممآبي در زمینه های گوناگوني از زندگي اجتماعي نظیر رفتارهای بینفردی (سوای2113 ،3؛
زکي ،)2121 ،رفتار اجتماعپسوند (موارتین 1و همکواران2116 ،؛ توو و لوو ،)2121 ،11فرزنودپروری
(کروس2113 ،؛ کیسلینگ و همکاران ،)2121 ،حوزهی سالمت عموومي و کوادر درموان (فرنانودز
بالستروس 11و همکاران2111 ،؛ میکر 12و همکاران ،)2114 ،اقتصاد (تیلر و سانستاین )2113 ،13و
آموزش (ان2121 ،14؛ شوتن )2113 ،15اثرگذار است .با این حال تا کنوون تحقیقوات معودودی بوه
عوام ،اثرگذار بر قیممآبي پرداختهاند .به عنوان مثال اخیراً هافمیر و نوبر )2111( 16نشوان دادهانود
1. Raihani
2. Zaki
3. Croce
4. Kiessling
5. Hannikainen
6. Paternalism
7. Dworkin
8. Tsai
9. Martin
10. Tu & Luo
11. Fernández-Ballesteros
12. Meeker
13. Thaler & Sunstein
14. An
15. Schouten
16. Hofmeier & Neuber
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که شباهت میان دو فرد بر روی قیممآبي اثرگذار بوده و منجر به افزایش تصمیمگیری قویممآبانوه
ميشود .همچنین نشان داده شده است که پیشقضاوت و نوع نگاه افوراد بوه توانمنودی یوا عودم
توانمندی دیگری بر میزان رفتار قیممآبانه تواثیر مويگوذارد (ریووز 1و همکواران .)2121 ،اموا اثور
بسیاری از سازههای روانشناختي بر رفتار قیممآبانه همچنان ناشناخته مانده است.
از جمله مواردی که ميتواند در فرایند تصمیمگیری در موقعیتهای قیممآبي دخی ،باشد و توا
کنون نیز مورد بررسي قرار نگرفته است همدلي 2است (زکي .)2121،همدلي سازهای چنودوجهي و
شام ،دو بعد همدلي عاطفي و همدلي شناختي است که از طریق آنها فرد به هیجانوات دیگوری
واکنش نشان ميدهد .همدلي شناختي به عنوان توانایي فرد در ادراک هیجانات و دیدگاه دیگران،
و همدلي عاطفي به عنوان توانایي افراد در حساس بودن به عواطف و هیجانات دیگران ،تجربوهی
نیابتي از هیجانات دیگران و واکنش عاطفي به آنهاست .همچنین همدلي عاطفي خود شوام ،دو
جزء پریشاني شخصي به معنای احساس اضطراب و ناراحتي در مواجهه با تجربیات منفي دیگوران
و دغدغه همدالنه به معنای احساس گرمي و شفقت و انگیزه در راستای کمک به دیگوری اسوت
(دیویس1133 ،3؛ کیم و هان .)2113 ،4اگر چه مولفههای مختلف همدلي با یکدیگر ارتباط مثبوت
دارند (گلبابائي ،)2122 ،اما به نظر ميرسد که اوالً تا اندازهای از حیث عصبشوناختي متمایزنود و
ثانیاً ممکن است در موقعیتهای خاص پیامدهای رفتاری متفاوتي داشته باشوند (فلودمنهوال 5و
همکاران2115 ،؛ وایز و چیکوارا .)2121 ، 6ایون موضووع بوه خصووص در موورد تفواوت نحووهی
اثرگذاری دغدغه ی همدالنه و پریشاني شخصي مطرح است ،چرا که برخي تحقیقات اخیور نشوان
داده اند که در شرایط خاص این دو مولفهی همدلي معکوس یکدیگر عم ،ميکنند (اسراالشویلي3
و همکاران2121 ،؛ کیم و هان )2113 ،3و ممکن است چنین شرایطي در مورد قیممآبي نیز صادق
باشد.
پیشتر نقش دغدغهی همدالنه در ارتباط با نوعدوستي ،داوطلب شدن و کمک مالي به دیگران
(و نه قیممآبي) نشان داده شده است (سپاه منصور و مهدوینجومآبوادی1316 ،؛ نظوام و رضوایي،
 .)1313همچنین دغدغهی همدالنه با دروغ اجتماعپسند ارتباط داشته است (لوپولي 1و همکواران،
 .)2113اما در تحقیقات ذکر شده کمک به دیگری برای کاهش رنج و/یا افوزایش لوذت او در دل
آن موقعیت بوده است .در حالي که در شرایط قیممآبانه ،توجه به سعادت دیگری و دیگردوستي در
قالب مخالفت با تمای ،فرد دیگر بروز ميیابد (زکي .)2121 ،بنوابراین اگرچوه انتظوار مويرود کوه
1. Reeves
2. Empathy
3. Davis
4. Kim & Han
5. FeldmanHall
6. Weisz & Cikara
7. Israelashvili
8. Kim & Han
9. Lupoli
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دغدغهی همدالنه با قیممآبي ارتباط مثبتي داشته باشد ،اما این موضوع تا کنون مورد بررسي قورار
نگرفته و نیازمند بررسي است .در سوی دیگر استرس از طریق شبیهسازی درد دیگوری منجور بوه
افزایش پریشاني شخصي ميشود (عباسي و حجتي )1315 ،و در صوورتي کوه پریشواني شخصوي
بیش از حد افزایش یابد ممکن است به جای تالش برای کمک به دیگری منجر به ترک موقعیت
و یا نادیده گرفتن آن در راستای کاهش درد خود شود (کرول و بوارتز .)2121 ،1در موقعیوتهوای
قیم مآبانه اگر چه غایت فرد خوشبختي دیگری است ،اما مخالفت با او یا عملي کوه مخوالف میو،
اوست ممکن است هیجاني منفي و احساسي ناخوشایند (پریشاني شخصي) را در دیگری ایجاد کند
(چیتام 2و همکاران2111 ،؛ کریستي 3و همکاران .)2114 ،در نتیجه ایون احتموال وجوود دارد کوه
پریشاني شخصي نه تنها به رفتار دیگردوستانه در قالب قیممآبي منجر نشود بلکه مانعي بورای آن
باشد .همچنین پریشاني شخصي متاثر از متغیرهای مختلفي است که از مهمترین آنها ميتوان به
سرایت هیجاني و رفتاری اشاره کرد .سرایت هیجاني و رفتاری به معنای گورایش بوه همزمواني و
تقلید خودکار هیجانات ،حاالت چهرهای و بودني و اصووات دیگوران اسوت (جوردن 4و همکواران،
 .)2116در موقعیت تصمیمگیری قیممآبانه همزماني بیشتر با هیجانات دیگری (سرایت هیجواني و
رفتاری) ميتواند منجر به افزایش پریشاني شخصي و احساس ناخوشایند شده و در نتیجه همسو با
پریشاني شخصي مانعي برای تصمیمگیری قیممآبانه شود.
با توجه به موارد ذکر شده ،هدف پژوهش حاضر طي تحقیق نخسوت سواخت ابوزاری جهوت
سنجش تصمیمگیری قیممآبانه است و در تحقیق دوم بررسي رابطه مولفههای مختلف همدلي (به
طور مشخص دغدغهی همدالنه و پریشاني شخصي) و قیممآبي و همچنین نقش سرایت هیجاني
و رفتاری در این فرایند موضوع مطالعه خواهد بود .فرضیهی پژوهشگران آن است که تاثر عواطفي
ِحاص ،از یک موقعیت تصمیمگیریِ قیم مآبانه ممکن است از طریق سرایت هیجاني به باال رفوتن
پریشاني شخصي بیانجامد و نهایتا فرد را از تصمیمي که مخوالف نظور دیگوری اسوت بوازدارد .در
نتیجه انتظار آن است که افراد با گرایش به پریشاني شخصي بیشتر و سرایت هیجواني بواالتر ،در
چنین موقعیتهایي کمتر تصمیم قیممآبانه بگیرند .از طرف دیگر انتظار مويرود افوراد بوا دغدغوه
همدالنهی بیشتر در این موقعیتها بیشتر دست به تصمیم قیممآبانه بزنند.
به منظور بررسي موارد ذکر شده ،تحقیق حاضر در دو مرحله صورت گرفت .با توجه بوه نبوود
ابزاری مناسب جهت سنجش قیممآبي ،در مرحلهی نخست مجموعهای از سوناریوهای مورتبط بوا
تصمیمگیری قیممآبانه طراحي شده و روایي آنها مورد بررسي قرار گرفت .سپس در مرحلهی دوم
با استفاده از این ابزار ،رابطهی میان مولفههای همدلي و سرایت هیجاني با تصمیمگیری قیممآبانه
مورد سنجش قرار گرفت.
1. Krol & Bartz
2. Cheetham
3. Cristea
4. Jordan
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مطالعه اول
روش
آزمودنیها و فرآیند
این بخش از تحقیق از نظر روش توصیفي و بر مبنای تحلی ،عاملي اکتشوافي اسوت کوه جامعوه
پژوهش آن ایرانیان با تحصیالت فراتر از ابتدایي بود .در ایون پوژوهش  455شورکتکننوده (313
خانم) شرکت داشتهاند .نحوه دعوت به پژوهش با استفاده از ثبت آگهي در شوبکههوای اجتمواعي
بوده و بنابراین از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شوده اسوت .لینوک پرسشونامه آنالیون از
طریووق آگهووي در اختیووار شوورکتکننوودکان قوورار داده شووده و در ابتوودای پرسشوونامه ،همووهی
شرکتکنندگان فرم رضایت را تایید کردهاند .بازه سني شرکتکنندگان  14تا  62سال با میوانگین
( 25/31انحراف معیار =  )3/53بوده که از این میان  331نفر مجرد 111 ،نفر متاه 3 ،،نفر طالق
گرفته ،دو نفر با همسر فوت شده و  6نفر مای ،به ارائهی اطالعات در ایون موورد نبوودهانود .ایون
تحقیق در کمیته اخالق در پژوهشهای زیستي دانشگاه شهید بهشتي تایید شده است.
ابزارها
سناریوهای قیممآبی
با توجه به آن که پیش از این مقیاس صوریحي جهوت سونجش قویمموآبي سواخته نشوده اسوت،
پژوهشگران در مطالعهی حاضر ،مقیاسي شام 15 ،سناریوی دربرگیرنودهی موقعیوت قویمموآبي را
طراحي کردهاند .این سناریوها بر اساس مثالها و تعواریف برگرفتوه از زکوي ( )2121از قویمموآبي
طراحي شدهاند .همچنین این اص ،در همهی آنها برقرار است که فردِ تصمیمگیرنوده در راسوتای
هدفي مهم تر از هدفي که مد نظر دیگری است (به عنوان مثوال سوالمت در مقابو ،لوذت کوتواه
مدت) ميتواند با درخواست او مخالفت کند .خواستهی فرد دیگر در طوالني مدت به نفوع خوود او
نیست ولي در کوتاه مدت موجب رضایت فردِ هدف ميشود و نتیجتا مخالفت با آن در کوتاه مودت
موجب نارضایتي او خواهد شد .در هر سناریو آزمودني باید خود را به جای فرد تصمیمگیرنده تصور
کند و با خواسته فرد هدف که درخواستي مغایر با منفعت خوود او دارد موافقوت یوا مخالفوت کنود.
چنین موقعیت هایي در زندگي روزمره نمودهای بسویاری دارنود (بورای نمونوه میکور و همکواران،
 .)2114همچنین در غالب این سناریوها اطالعات کام ،در دسترس دیگری نیست و در عینحوال
امکان اقناع فرد مقاب ،به خوبي وجود ندارد؛ در هر سناریو این مخالفت با درخواست دیگری در فرد
مقاب ،واکنش هیجاني منفي یا احساس درد ایجاد ميکند.
برای نمونه در یک سناریو از افراد پرسیده ميشود " :قورار اسوت بوا پسور خردسوالم مسویری
طوالني و پرپیچ و خم را تا بیرون از شهر طي کنیم .پسرم اصرار دارد که به جای صوندلي کوودک
که در صندلي عقب ماشین است ،بدون صندلي کودک و روی صندلي جلو بنشیند؛ به ویژه آن کوه
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دیده است دوستانش در مهدکودک روی صندلي جلوی ماشین مينشینند .از آنجا که راه طووالني و
پرپیچ و خم است و باید سریع رانندگي کنم ،نشستن پسرم روی صوندلي جلوو بورای او خطرنواک
است و ممکن است آسیب جدی در پي داشته باشد .با این حال بهانه گیوری پسورم را میشناسوم و
ميدانم که در تمام طول مسیر با صدای بلند گریه خواهد کرد و از من خواهود خواسوت کوه روی
صندلي جلو بنشیند و بعد از پیاده شدن نیز همچنان بهانهگیر و ناراحت خواهد بود .تصمیم الف :به
او اجازه نميدهم روی صندلي جلو بنشیند ،اگر چه تمام طي مسیر با گریهی او همراه خواهد شد.
تصمیم ب :به او اجازه ميدهم روی صندلي جلو بنشیند ،هور چنود ایون کوار بورای او خطرآفورین
باشد ".در پاسخ آزمودني باید مشخص کند که چه میزان احتموال دارد بوا درخواسوت فورد مقابو،
موافقت یا مخالفت کند .موافقت و مخالفت به ترتیب به عنوان تصومیم الوف و تصومیم ب بورای
آزمودني مشخص شده و او بر اساس طیف  3سطحي لیکرت (" =1قطعوا تصومیم الوف را عملوي
میکنم" " =3 ،قطعا تصمیم ب را عملي ميکنم") به این سوال پاسخ ميداد.
سناریوها توسط نویسنده اول طراحي و سپس در جلسوات مشوترک بوا نویسونده سووم موورد
بررسووي قوورار گرفووت .در مرحلووهی بعوود ایوون سووناریوها در اختیووار  21متخصووص روانشناسووي و
علوم شناختي قرار داده شد تا از نظر رابطه با قیممآبي و رواني و قاب ،فهم بودن مورد سنجش قرار
گیرند .بر اساس نظرات کسب شده ،سناریوها تغییریافته و مورد بازنگری قورار گرفتوه و در نهایوت
 15سناریو به تایید رسید.
تحلیل آماری
به منظور بررسي ساختار عاملي ،نخست تعداد عام،ها با استفاده از تحلی ،موازی 1موورد محاسوبه
قرار گرفت .بدین منظور از کدهای اوکونور )2111( 2استفاده شده است .سپس به منظوور بررسوي
بارهای عاملي از تحلی ،عاملي اکتشافي با استفاده از چرخش کوارتیمکس اسوتفاده شود و سوپس
روایي دروني با استفاده از آلفای کرونباخ مورد بررسي قرار گرفت .تحلی،های ذکر شده با اسوتفاده
از  SPSS 26صورت گرفته است.
نتایج
همان طور که در شک 1 ،مشاهده مويشوود تحلیو ،مووازی حواکي از وجوود یوک عامو ،بورای
سناریوهای قیممآبي است .این عام 13/35 ،درصد از واریانس ک ،در دادهها را تبیین مويکنود .از
میان  15سناریوی مطرح شده ،دو سناریوی شمارهی شش و هشت دارای بار عاملي کمتور از 1/4

1. Parallel analysis
2. O’Connor
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بوده و سایر موارد بار عاملي باالتر از این سط را نشان ميدهند .همچنین پوس از حوذف ایون دو
سناریو ،درصد تبیین واریانس به  21/11افزایش ميباید (جدول .)1

شکل  .0نمودار  Scree plotو تحلیل موازی
جدول  .0بار عاملی سناریوها در پرسشنامهی قیممآبی در دو حالت  05و  0۳آیتمی
سناریو
سناریوی 1
سناریوی 2
سناریوی 3
سناریوی 4
سناریوی 5
سناریوی 6
سناریوی 3
سناریوی 3
سناریوی 1
سناریوی 11
سناریوی 11
سناریوی 12
سناریوی 13
سناریوی 14
سناریوی 15

قیم مآبی در پرسشانامهی 15

قیم مآبی در پرسشانامهی 13

آیتمی
1/463
1/411
1/431
1/456
1/425
1/252
1/415
1/313
1/513
1/461
1/461
1/431
1/444
1/513
1/423

آیتمی
1/461
1/416
1/433
1/453
1/434
1/424
1/525
1/462
1/431
1/425
1/451
1/531
1/441
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روایي دروني سناریوهای قیممآبي نیز با استفاده از آلفوای کرونبواخ  1/635اسوت کوه پوس از
حذف دو سناریوی شش و هشت به  1/633تغییر ميیابد .تحلی ،آیتمها نشاندهندهی آن است که
در پرسشنامهی  15آیتمي در صورت حذف سناریوی  6آلفای کرونبواخ افوزایش مويیابود ،اموا در
پرسشنامهی  13آیتمي حذف هیچ یک از سناریوها منجر به افوزایش روایوي درونوي نخواهود شود
(جدول  .)2بنابراین پرسشنامه ی نهایي با حوذف دو سوناریو و بواقي مانودن  13سوناریو از روایوي
برخوردار است و تمامي آیتمها بار عاملي باالتر از  1/4خواهند داشت.
جدول  .۲میانگین ،انحراف استاندارد و روایی درونی پرسشنامهی قیممآبی
آیتم

میانگین

انحووووووووراف
استاندارد

سناریوی 1
سناریوی 2
سناریوی 3
سناریوی 4
سناریوی 5
سناریوی 6
سناریوی 3
سناریوی 3
سناریوی 1
سناریوی 11
سناریوی 11
سناریوی 12
سناریوی 13
سناریوی 14
سناریوی 15
آلفوووای کرونبووواخ
پرسشنامه

5/313
5/536
5/533
5/231
5/321
3/633
4/131
5/113
4/353
5/136
6/113
4/352
6/133
5/553
6/233

1/661
1/333
1/333
2/113
1/532
2/365
1/134
2/143
1/123
1/143
1/421
1/111
1/442
1/662
1/311

آلفای کرونباخ در صوورت
حذف سناریو در پرسشنامه
 15آیتمي
1/654
1/661
1/661
1/656
1/661
1/631
1/661
1/631
1/641
1/656
1/653
1/656
1/661
1/623
1/662
1/635

آلفای کرونباخ در صوورت
حذف سناریو در پرسشنامه
 15آیتمي
1/651
1/665
1/664
1/662
1/663
1/664
1/651
1/651
1/661
1/663
1/661
1/662
1/663
1/633

مطالعه دوم
آزمودنیها و فرآیند
ایوون بخووش از تحقیووق بووه لحوواظ روش توصوویفي مبتنووي بوور همبسووتگي و رگرسوویون اسووت.
شرکت کنندگان پژوهش از طریق به اشتراک گذاشتن لینک پژوهش در شبکههوای اجتمواعي بوه
شرکت در پژوهش آنالین با موضوع همدلي دعوت شدند .پیشنهاد شده است تا به ازای هر متغیور
پیشبین  11الي  21شورکتکننوده در تحقیوق حضوور داشوته باشوند (ویلسوون ون وورهویس و
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مورگان .)2113 ،1بر این اساس با توجه به وجود شش متغیر پویشبوین تحقیوق حاضور بوه 121
شرکتکننده نیاز داشت که در نهایت  166پاسخ (با نرخ پاسخدهي  %55که حاص ،نسبت افراد بوا
پاسخهای کام ،به همهی افرادی است که آزمون را شروع کردهاند) در سامانه آنالیون ثبوت شود.
بعد از حذف مواردی که به تمامي سواالت پاسخ نداده بودند 153 ،نفر در نمونه باقي ماندنود (111
نفر مذکر 54 ،نفر مونث و  1نفر تراجنسیتي) .شرکتکنندگان در بازهی سني  15تا  41سوال قورار
داشتند (میانگین = 24/41؛ انحراف معیار =  .)6/11از افراد حاضر در نمونه  136نفور مجورد و 22
نفر متاه ،بودند .تمامي شرکتکنندگان فرم رضایتنامه را تایید کردند .علت انتخاب این بازه سني
از آن رو بود که مطالعات دوره کودکي را دوره تحول قیممآبي برشومردهانود (موارتین و همکواران،
 ) 2116و بنابراین شرکت کنندگان مطالعه حاضر در بازه سني نوجواني تا بزرگسالي انتخاب شودند
تا از حصول پختگي و تکام ،قیممآبي اطمینان حاص ،شده باشد.
ابزارهای پژوهش
الف) مقیاس واکنشپذیری بینفردی ( :)IRI2این پرسشنامه شام 23 ،سووال ،و  4زیور
مقیاس (هر زیرمقیاس شام 3 ،سوال) است و پاسخها در مقیواس  5سوطحي لیکرتوي (از "کوامال
شرح حال من است"= 1تا "اصال شرح حال من نیست"= )4تنطیم شدهانود (دیوویس .)1133 ،ایون
مقیاس تفاوت افراد در همدلي را با ارزیابي میزان تمای ،برای اتخاذ نقطه نظور دیگوری ،3دغدغوه
همدالنه ،احساس پریشاني شخصي و تخی،پردازی 4با شخصیتهای داسوتاني انودازه مويگیورد.
آلفای کرونباخ را برای این زیرمقیاسها به ترتیب  1/33 ،1/31 ،1/33و  1/33گزارش کرده است.
آلفای کرونباخ این زیرمقیاسهوا در نمونوهی ایرانوي توسوط گلبابوائي و همکواران (،1/63 )2122
 1/31 ،1/63و  1/61گزارش شده و در نهایت در این تحقیق آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای
دغدغه همدالنه ،اتخاذ نقطهنظردیگری ،احساس پریشاني شخصي و تخی،پردازی به ترتیب ،1/36
 1/33 ،1/61و  1/36به دست آمد .پایایي سهماه ی ایون پرسشونامه توسوط گلبابوائي و همکواران
( 1/31 )2122تا  1/34و پایایي ششماههی آن  1/66تا  1/36گزارش شده است.
ب) مقیاس همدلی ( :)EI5این پرسشنامه شام ،دو زیرمقیاس است ،کوه بوه زیرمقیواس
واکنش بین فردی اضافه شده است ،تا همدلي را در معنای محدودتر سرایت هیجاني 6و همچنین
سرایت رفتاری 3ارزیابي کند (جردن و همکاران .)2116 ،ایون دو زیرمقیواس هور کودام در هفوت
سوال و در ساختاری مشابه مقیاس واکنش بین فردی طراحي شده اند و مطوابق تحلیو ،طراحوان
1. Wilson Van Voorhis & Morgan
2. Interpersonal Reactivity Index
3. Perspective taking
4. Fantasy
5. Empathy Index
6. Emotional Contagion
7. Behavioral Contagion
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پرسشنامه با زیرمقیاس احساس پریشاني شخصي یک عامو ،را موي سوازند .زیرمقیواس همودلي،
شام ،سواالتي است که تمای ،آزمودني را برای داشتن احساس مشترک با اطرافیان مويسونجد و
زیرمقیاس سرایت رفتاری میزان تمای ،افراد به انجام رفتاری مشابه با آنچه دیگران انجام ميدهد
را اندازه ميگیرد .آلفای کرونباخ برای زیرمقیاسهای همدلي و سرایت رفتاری در نمونوهی اصولي
خارجي به ترتیب  1/31و  1/33بوده است (جردن و همکاران )2116 ،و در تحقیق حاضر نیز آلفای
کرونباخ برای این دو زیرمقیاس به ترتیب  1/32و  1/34به دست آمده است.
ج) پرسشنامه قیممآبی :به منظور سنجش قیممآبي در افراد از پرسشنامه ساخته شوده در
مرحله قب ،استفاده شد .همچنین جهت سنجش درگیوری عواطفي 1افوراد در هور سوناریو ،سووال
دیگری نیز عالوه بر سوال اصلي قرار داده شد .در این سوال از شرکتکنندگان پرسیده ميشد کوه
قرار گرفتن در چنین موقعیتي تا چه میزان آنها را از حیث عاطفي تحت تاثیر قرار ميدهد .جوواب
آزمودني روی طیف  5سطحي لیکرت (" =1اصال تاثیری روی من ندارد"" =5 ،کامال مورا بوه هوم
ميریزد") تعیین مي شود و از مجموع نمره افراد به این سوال در سناریوها نمره درگیری عاطفي به
دست ميآید .در این تحقیق آلفای کرونباخ برای سناریوهای قیممآبي  1/61و برای سووال مورتبط
با درگیری عاطفي  1/11به دست آمده است.
تحلیل آماری
جهت بررسي رابطه میان نمرات کسب شده در زیرمقیواسهوای پرسشونامههوای واکونشپوذیری
بینفردی ،همدلي و سناریوهای قیممآبي در وهلهی نخست از همبسوتگي پیرسوون اسوتفاده شود.
سپس به منظور پیشبیني نمرهی قیممآبي توسط سایر متغیرها رگرسیون خطي با استفاده از روش
انتخاب متغیر رو به عقب 2به کار گرفته شد .در نهایت جهت بررسي نقش متغیرهای دموگرافیوک
از آزمون تي دو گروه مستق ،استفاده شد .تمامي تحلی،هوای ذکور شوده بوا اسوتفاده از نورمافوزار
 SPSS 26انجام شد.
نتایج
همبستگی میان متغیرها
آمارههای توصیفي مرتبط با متغیرهای تحقیق در جودول  3ارائوه شوده اسوت .بوه منظوور تعیوین
رابطهی میان متغیرهای تحقیق ،رابطهی دو به دوی آنها با استفاده از همبستگي پیرسوون موورد
بررسي قرار گرفت .قیممآبي با دغدغه همدالنه  r)141( = 1/134 ،p = 1/123و فانتزی = 1/133
 r)141( = 1/134، pرابطه ی مثبت معنادار و با پریشاني شخصي r)141( = -1/212، p = 1/116
رابطه ی منفي معنادار دارد .همچنین درگیوری عواطفي بوا دغدغوه همدالنوه = 1/436، p > 111
1. Affective Engagement
2. Backward

111

پیشبینی قیممآبی بر اساس مؤلفههای همدلی و سرایت رفتاری

( ،r)141دیوودگاهگیووری  ،r)141( = 1/214 ، p = 1/115فووانتزی ،r)141( = 1/214 ، p = 1/111
پریشاني شخصي ،r)141( = 1/451 ،p > 1/111 ،سرایت هیجاني )141( = 1/331 ، p > 1/111
 ،rو سوورایت رفتوواری  r)141( = 1/341 ، p = 1/114همبسووتگي مثبووت معنووادار داشووته اسووت.
اطالعات کام ،در ارتباط با همبستگي متغیرها در جدول  4ارائه شده است.
جدول .۳آمارههای توصیفی مربوط به مولفههای همدلی ،قیممآبی و سرایت هیجانی و رفتاری
متغیر
 .1سن
 .2دغدغه همدالنه
 .3پریشاني شخصي
 .4دیدگاهگیری
 .5فانتزی
 .6سرایت هیجاني
 .3سرایت رفتاری
 .3قیممآبي
 .1درگیری عاطفي

M

SD

24/33
2/53
2/13
2/23
2/51
1/65
1/11
5/21
3/23

3/13
1/31
1/36
1/53
1/35
1/31
1/36
1/32
1/31

جدول .4همبستگی میان متغیرهای مورد مطالعه
متغیر
 .1سن
 .2دغدغوووه
همدالنه
 .3پریشوواني
شخصي
.4
دیدگاهگیری
 .5فانتزی
 .6سووورایت
هیجاني
 .3سووورایت
رفتاری
 .3قیممآبي
 .1درگی وری
عاطفي

1
-

2
1/131

3
1/111

4
1/135

5
-1/256

6
-1/121

3
1/131

3
1/131

1
*1/112

-

**1/331

**1/411

**1/345

**1/413

**1/251

*1/134

**1/436

-

1/121

*1/212

**1/411

**1/332

-1/212
*

**1/451

-

**1/331

**1/236

**1/241

1/133

*1/214

-

**1/453

**1/243

*1/134

*1/214

-

**1/533

-1/145

**1/331

-

-1/113

**1/344

-

-1/124
-

* p < *1/15* p < 1/11
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پیشبینی قیممآبی
به منظور پیشبیني قیممآبي تمامي متغیرها به عنوان متغیر پیشبین به مدل ارائه شده و سپس بوا
استفاده از روش  step-wiseمدل نهایي تعیین شده است .دو متغیر دغدغه همدالنوه ،p = 1/111
 β = 1/316و پریشاني شخصي  β = -1/313 ، p > 1/111به عنوان پیشبوین در مودل نهوایي
باقي ماندند .اطالعات کام ،مرتبط با مدل در جدول  5ارائه شده است.
جدول  .5مدل رگرسیونی جهت پیشبینی قیممآبی
متغیر
دغدغه همدالنه
پریشاني شخصي

B

1/353
-1/346

β
1/316
-1/313

R2

 R2تعدی ،شده
)F (df
p

T

p

3/555
-3/311
1/121
1/113
(1/533 )2/131
> 1/111

1/111
> 1/111

نقش متغیرهای دموگرافیک
اثر سه متغیر جنسیت ،وضعیت تاه ،و سن بر قیممآبي ،میوزان درگیوری عواطفي در هور سوناریو،
زیرمقیاس های مرتبط با همدلي و سرایت رفتاری و هیجاني مورد بررسي قرار گرفت .هموان طوور
که در جدول  3مشاهده ميشود ،خانمها در مقایسه با آقایان به طرز معناداری نمورات بواالتری در
پریشاني شخصي  ،t)133( = 2/233 ، p = 1/214فانتزی  ،t)143( = 2/442 ،p = 1/116همودلي
 t)143( = 2/323 ،p = 1/113و درگیری عاطفي  t)133( = 2/424 ،p = 1/113دریافت کردهانود،
اما تفاوتي میان دو گروه از نظر قیممآبي مشاهده نشد ( .)p < 1/15همچنین در ارتباط با وضوعیت
تاه ،تفاوتي میان افراد مجرد و متاه ،در هیچ یک از متغیرها مشاهده نشد (جدول  .)6در نهایوت
با افزایش سن فانتزی کاهش یافته  r)141( = -1/256 ،p = 1/112و درگیوری عواطفي افوزایش
ميیابد .r)141( 1/112 ،p = 1/122
جدول  . 6مقایسهی افراد مجرد و متاهل بر اساس متغیرهای مورد مطالعه
متغیر
دغدغه همدالنه
پریشاني شخصي
دیدگاهگیری

مجرد
2/551
[]2/61 ،2/42
2/132
[]2/21 ،1/13
2/235

متاهل
2/316
[]2/12 ،2/41
2/132
[]2/53 ،1/36
2/246
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T

p

Cohen’s d

-1/353

1/312

1/255

1/213

1/336

1/151

1/211

1/342

1/151
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فانتزی
سرایت هیجاني
سرایت رفتاری
قیممآبي
درگیری عاطفي

[]2/33 ،2/13
2/626
[]2/41 ،2/36
1/633
[]1/31 ،1/55
1/115
[]2/15 ،1/36
5/316
[]5/44 ،5/25
3/311
[]3/45 ،3/16

[]2/53 ،1/16
2/236
[]1/34 2/32
1/461
[]1/33 ،1/15
1/331
[]2/13 ،1/61
5/423
[]5/33 ،5/13
3/453
[]3/32 ،3/11

1/334

1/133

1/413

1/116

1/234

1/311

1/136

1/131

1/124

-1/152

1/331

1/141

-1/314

1/432

1/134

جدول  .7تفاوتهای جنسی در متغیرهای مورد مطالعه
متغیر
دغدغه همدالنه
پریشاني شخصي
دیدگاهگیری
فانتزی
همدلي
سرایت رفتاری
قیممآبي
درگیری عاطفي

آقا
2/54
[]2/36 ،2/32
1/11
[]2/15 ،1/63
2/23
[]2/45 ،2/11
2/41
[]2/63 ،2/11
1/43
[]1/66 ،1/23
1/33
[]1/11 ،1/53
5/424
[]5/65 ،5/11
3/133
[]3/33 ،2/11

خانم
2/63
[]2/33 ،2/51
2/21
[]2/34 ،2/13
2/31
[]2/41 ،2/13
2/32
[]2/33 ،2/53
1/31
[]1/13 ،1/65
2.01

[]2/13 ،1/36
5/31
[]5/56 ،5/22
3/43
[]3/63 ،3/33

T

p

Cohen’s d

1/333

1/435

1/134

2/233

*1/124

1/331

1/111

1/342

1/135

2/442

*1/116

1/423

2/323

**1/113

1/432

1/315

1/135

1/311

1/231

1/313

1/123

-2/613

*1/111

1/421

بحث و نتیجهگیری
قیممآبي در صورت های مختلف روابط اجتماعي بروز و ظهوور دارد؛ اموا توا بوه اموروز بوه صوورت
نظاممند در روابط بین فردی مورد بررسي قرار نگرفته است .پیش از این پژوهشگران همدلي را بوه
عنوان یکي از عوام ،احتماال دخی ،در گرایش به قیممآبي پیشونهاد کوردهانود (زکوي .)2121،بوه
عالوه به نظر ميرسد مولفههای مختلف همدلي در زمینههای متفاوت همیشه پیامدهای مشوابهي
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ندارند (وایس و چیکارا .)2121 ،در پژوهش حاضر هدف آن بوود کوه درفقودان یوک ابوزار بورای
سنجش قیممآبي ،ابتدا یک پرسشنامه طراحي و اعتباریابي شود .در قدم بعد کوشش شد تا رابطهی
میان مولفههای مختلف همدلي و قیممآبي در زندگي روزمره که تا پیش از این به خوبي مشوخص
نشده است روشن شود ،و نیز نقش سرایت رفتاری و سرایت هیجاني در این بین ،مورد بررسي قرار
گیرد .نتایج این پژوهش نشان ميدهد که دغدغهی همدالنه رابطهی مثبتوي بوا تمایو ،افوراد بوه
قیممآبي در سناریوهای طرح شده دارد .به عالوه پریشواني شخصوي پویشبوین تمایو ،کمتور بوه
قیم مآبي است .این نتیجه هم سو با این دیدگاه است کوه مولفوههوای مختلوف همودلي لزوموا در
همه ی شرایط با یکدیگر همسو نبوده و در برخي موقعیتهوای اجتمواعي بوه پیامودهای رفتواری
متفاوت و گاه متضاد منجر مويشووند (اسراالشوویلي و همکواران2121 ،؛ کویم و هوان )2113 ،و
همچنین تاییدی بر این مالحظه است که برای داوری دربارهی مطلوب بودن یوا نبوودن همودلي،
الزم است پیامد هر یک از مولفههای همدلي با توجه بوه موقعیوت خاصوي کوه موورد نظور اسوت
مشخص شود ( وایس و چیکارا.)2121 ،
پیش از این و در یکي از معدود پژوهشهایي که رابطهی همدلي و قیمموآبي را سونجیدهانود،
سیبیکي و همکاران ( )1115به این نتیجه رسیده بودند که دغدغهی همدالنوه موجوب قویمموآبي
بیشتر مي شود .در آن مطالعه پژوهشگران این ایده را تایید کرده بودند که دغدغه همدالنه نظر بوه
نتایج بلند مدت دارد و به نحوی اصی ،و غیرابزاری به رفتار دیگردوستانه منجر ميشوود .یافتوهی
پژوهش حاضر در این زمینه هم راستا بوا آن پوژوهش اسوت و نیوز از طریوق فرضویهی همودلي-
دیگردوستي 1تبیین پذیر است .مطابق فرضیهی همدلي-دیگردوستي ،همدلي از طریوق مولفوهی
شفقت به رفتارهایي ميانجامد که غایت آن ها به واقع نفع دیگری ست و نه نفع شخصي حاص ،از
کمک ،نظیر رها شدن از احساس بود منتقو ،شوده بوه واسوطهی پریشواني شخصوي (شورودر 2و
همکاران . )2115 ،از آنجا که در موقعیت های قیم مآبي در این پژوهش درنظر گرفتن نفع بلندمدت
فرد دیگر به رفتار قیممآبانه منجر ميشد ،در نتیجه رابطهی مثبت دغدغهی همدالنه و قویممآبانوه
قاب ،انتظار است .بااین حال در آن پژوهش ،بورخالف مطالعوهی فعلوي رابطوهای میوان پریشواني
شخصي و قیممآبي مشاهده نشده بود .پژوهش فعلوي تصوویری از رابطوهی مولفوههوای مختلوف
همدلي و قیممآبي به دست ميدهد که اگر چه همجهت با نظریهی همدلي-دیگردوستي است ،اما
پیامدهای متعارض مولفه های مختلف همدلي در آن به نحو آشکارتری هویداست .افزایش بیش از
حد پریشاني شخصي فرد را به ترک موقعیت و یا نادیده گورفتن آن در راسوتای کواهش درد خوود
سوق ميدهد (کرول و بارتز .)2121 ،در مطالعهی حاضر نیز از آن رو که تصمیم قیممآبانه ميتواند

1. Empathy-Altruism Hypothesis
2. Schroeder
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آزردگي را در فرد مقاب ،و در نتیجه پریشاني شخصي را در فرد تصمیم گیرنده برانگیزد ،مويتووان
انتظار داشت که پریشاني شخصي باالتر به اجتناب از تصمیمهایي از این دست بیانجامد.
پژوهشهای مختلفي تا کنون نشان دادهاند که همدلي با افزایش رفتار نوعدوستانه رابطه دارد
(بکر 1و همکاران2111 ،؛ کاوالیني 2و همکواران2121 ،؛ ویلیوامز 3و همکواران .)2114 ،بنوابراین
نتایج مطالعه حاضر نیز همسو با این یافتهها نشان ميدهد که دغدغه همدالنه منجور بوه افوزایش
قیممآبي بعنوان یکي از انواع رفتار نوعدوستانه ميشود امّا افزایش پریشاني شخصي سبب کواهش
این نوع رفتارها ميشود (استیونس 4و تابر .)2121 ،این یافته موید آن است که پریشاني شخصوي
احتماال سبب رفتار اجتنابيِ عدم کمک به دیگری و موافقت با خواسته و تمای ،فرد هدف ميشود.
در این پژوهش متغیر درگیری عاطفي با هر دو متغیر دغدغوه همدالنوه و پریشواني شخصوي
همبستگي مثبت دارد اما بین این متغیر و قیممآبي رابطهای دیده نميشوود .نبوود رابطوه معنويدار
میان این متغیر و تمای ،به قیممآبي ميتواند نشانگر آن باشد که پاسخ به موقعیت همودليبرانگیوز
تابعي از متغیرهای مختلفي نظیر تنظیم هیجاني و تمایز خود/دیگری است .تاثر عاطفي حاصو ،از
یک موقعیت همدلي برانگیز ممکن است نهایتا با غلبهی پریشاني شخصي به اجتناب منجور شوود
(کرول و بارتز)2121 ،؛ یا در مقاب ،با قووت گورفتن دغدغوهی همدالنوه بوه رفتوار دیگردوسوتانه
بیانجامد (بکر و همکواران2111 ،؛ کواوالیني و همکواران .)2121 ،کوررا 5و همکواران ( )2113در
پژوهش خود نشان دادند که اگر چه یک موقعیت تواثربرانگیز هور دو پاسوخ پریشواني شخصوي و
دغدغه همدالنه را تا حدی برميانگیزد ،اما در صورت غلبهی پریشاني شخصي (در مقاب ،دغدغوه
همدالنه) رفتار دیگردوستانه کاهش ميیابد .از طرف دیگر اگر دغدغه همدالنه دست باال را داشته
باشد احتمال رفتار دیگردوستانه افزایش مي یابد .در همین راستا متغیر درگیری عاطفي را ميتووان
شاخصي مرکب از هر دو مولفهی پریشاني شخصي و دغدغه همدالنه در نظر گرفت که بسوته بوه
آن که کدام یک مولفهی غالب خواهد بود ،احتمال رفتار قیممآبانه نیز مشخص خواهد شد.
در این میان به نظر ميرسد تنظیم هیجاني نقشوي تعیوینکننوده در رفتوار دیگور دوسوتانه و
بخصوص قیممآبي دارد (زارع و قرباني1411 ،؛ سینگر و کلیمکي .)2114 ،6در موقعیت قویمموآبي
ابتدا سرایت هیجاني و رفتاری در فرد تصمیمگیرنده طي فرایندی خودکوار موجوب مويگوردد کوه
تقواربي بوین هیجوان فورد هودف و تصومیمگیرنوده ایجواد شوود (زکوي .)2121 ،حوال اگور فورد
تصمیم گیرنده با مهارت تنظیم هیجاني بتواند بین آنچه خود تجربه مويکنود و آنچوه فورد هودف
(دیگری) تجربه ميکند تمیز قائ ،شود ،دغدغه همدالنه رخ خواهد داد و احتماال رفتوار قویمموآبي
1. Becker
2. Cavallini
3. Williams
4. Stevens
5. Carrera
6. Singer & Klimecki
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بروز ميکند .یعني فرد تصمیمگیرنده برخالف تمای ،فرد هدف تصمیمي که به سعادت نهوایي وی
منجر شود را خواهد گرفت .اما اگر مهارت های تنظیم هیجاني بوه خووبي بوه کوار گرفتوه نشووند
پریشاني شخصي افزایش ميیابد و باعث ميشود فرد برای رهایي از این نواراحتي کوه خوودش را
هم درگیر کرده است تصمیمي موافق می ،و خواسته هدف اتخاذ کند که به نفع طوالني مودت او
نخواهد بود (برث-،هاروویتس 1و همکاران ،2121،بیرامي و همکاران.)1316 ،
برخالف نتایج مطالعه حاضر ،تحقیقات پیشین وجود ارتباط بین سرایت هیجواني و رفتارهوای
نوعدوستانه را گزارش کردهاند (بالکوني2و کاناوسیو .)2113 ،از جمله عللي که ميتوانود منجور بوه
این ناهمسویي شود آن است که مطابق نتایج تحلی ،همبستگي در مطالعه حاضر ،سرایت هیجاني
هم باعث افزایش پریشاني شخصي و هم افزایش دغدغه همدالنه ميگردد .همانطور کوه پیشوتر
اشاره شد این دو مولفه همدلي اثر متضادی بر قیممآبي دارند و بنابراین ممکن است باعوث خنثوي
شدن اثر سرایت هیجاني بر قیممآبي شوند.
پیشتر در تحقیق جردن و همکاران ( ،)2116مشوخص شوده بوود کوه دو زیرمقیواس سورایت
هیجاني و رفتاری با پریشاني شخصي رابطهی معکوس دارند .در مطالعه پیش رو نیوز هومسوو بوا
مطالعه جردن و همکاران ( )2116هر دو زیرمقیاس این پرسشنامه با یکدیگر و با پریشاني شخصي
رابطه معنادار قاب ،توجهي دارند .با این حال ،و برخالف پژوهش مذکور ،میوان هور دو زیرمقیواس
این پرسشنامه با مولفه دغدغه همدالنه نیز رابطه مثبت قاب ،توجهي دیده مويشوود .از آنجوا کوه
دغدغه همدالنه رابطه مستقیم با قیممآبي و پریشاني شخصي رابطه معکوس دارد ،ميتوان توضی
داد چرا که این دو زیرمقیاس با قیممآبي رابطه معنادار ندارند .حداق ،دو توجیه را ميتوان برای این
ناهمخواني برشمرد .نخست آن که ممکن است ساختار مقیاس همدلي در جامعهی ایران متفواوت
از جامعه ی ایاالت متحده باشد .احتمال دیگر آن است که مقیاس همدلي از روایوي الزم برخووردار
نباشد .ظن نخست نیازمند تحقیق بیشتر با نمونه ای بزر در ایران است ،اما در مورد دوم پیش از
این نیز مورفي 3و همکاران ( )2113در پژوهش خوود مشوک ،یکدسوت نبوودن گویوههوای ایون
پرسشنامه را طرح کردهاند.
نکتهی دیگری که در نتایج پژوهش حاضر مشاهده ميشود وجوود رابطوهی مسوتقیم معنوادار
میان فانتزی (به عنوان یک زیرمقیاس پرسشنامهی واکنش بینفردی) و قیمموآبي اسوت .بوا ایون
حال در مدل رگرسیوني تنها دغدغه همدالنوه و پریشواني شخصوي بوه عنووان متغیور پویشبوین
قیممآبي باقي ماند و فانتزی در مدل نهایي مورد انتخاب قرار نگرفت .بنابراین احتمواالً همبسوتگي
مشاهده شده ناشي از رابطوه مولفوه هوای مختلوف همودلي بوا یکودیگر و کوواریوانس بوین ایون

1. Brethel-Haurwitz
2. Balconi & Canavesio
3. Murphy
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متغیرهاست و به همین خاطر در مدل رگرسیوني فانتزی پیشبین قیممآبي نبوده و پوس از حوذف
واریانس مشترک میان متغیرها ،این رابطه برجا نميماند.
بهطور کلي از یافتههای مطالعه حاضر ميتوان نتیجه گرفت که برای بروز رفتار نوعدوستانهای
که در طوالني مدت به نفع دیگران است و الزمه آن مخالف با خواسته کنووني آنوان اسوت ،الزم
است افراد در فرآیند همدلي درحالیکه دغدغه همدالنه خود را با فرد حفظ مويکننود از بواال رفوتن
بیش از اندازه پریشاني شخصي جلوگیری کنند .همچنین ،اگرچه ارتبواط قوویای بوین همودلي و
سرایت هیجاني وجود دارد ،ولي سرایت رفتاری به خودی خود رابطهای با قیممآبي ندارد.
پژوهش حاضر عليرغم یافتههای مهمي که در مورد قیممآبي ارائه ميدهود محودودیتهوایي
هم دارد .استفاده از پرسشنامه برای سنجش تمای ،به قیممآبي در موقعیوتهوای همودلي برانگیوز
نتیجهگیری قاطع از یافتههای مطالعهی فعلي را دشوار ميکنود .از آنجوا کوه تصومیمگیوریهوای
قیممآبانهی مورد بررسي در این پژوهش اصوالً موقعیتهایي عاطفي به حسواب مويآینود ،امکوان
استنباط عم ،واقعي افراد بر اساس گزارش آنها در پرسشنامه دشوار است .به عالوه از آنجا که در
مطالعهی فعلي مولفههای مختلف همدلي با پرسشنامهی واکنش بینفردی سنجیده شود ،هموهی
مولفههای همدلي به عنوان صفت (و نه حالت )1در نظر گرفتوه شودند .از محودودیتهوای دیگور
ميتوان به نمونهگیری غیرتصادفي در مطالعه حاضر اشاره کرد .در نهایت محدودیت دیگر در ایون
پژوهش استفاده از روش همبستگي است که امکان استنباط علت و معلولي را فراهم نميکند.
در همین راستا پیشنهاداتي برای پژوهشهای آتي وجود دارد؛ از آنجا که همدلي بسیار تحوت
تاثیر شرایط محیطي نیز قرار ميگیرد و ميتوان آن را به عنوان حالت نیز در نظر گرفت ،مطالعهای
آزمایشي ميتواند نیاز به سنجش همدلي به عنوان حالت و نسبت آن با قیممآبي را برآورده کند .به
عالوه مطالعات آزمایشي با ایجاد موقعیت عاطفي ميتوانود اسوتنباط بورای عمو ،واقعوي افوراد را
ممکن کند .پژوهشهای آتي همچنین ميتوانند نقش تمایز خود-دیگوری و راهبردهوای مختلوف
تنظیم هیجاني را در تصمیمهای قیممآبانه روشن کنند .بوه عوالوه نقوش متغیوری چوون وضووح
خودپنداره 2که در این تصمیمها با توان تمایز خود-دیگری در ارتباط است (کورول ،بوارتز)2121 ،
ميتواند موضوع مطالعات آینده باشد .به عالوه در ایون مطالعوه تنهوا یوک نووع از انوواع مختلوف
قیممآبي برای طراحي سناریوها انتخاب شد .پژوهشهوای آتوي مويتواننود رابطوه انوواع مختلوف
قیممآبي با سازههای مختلف را موضوع مطالعه قرار دهند.
نتایج این پژوهش در افق بحثهای سالهای اخیر پیرامون مطلوبیوت همودلي (بلووم2113 ،؛
وایز و چیکارا2113 ،؛ زکي  )2113معنایي تازه پیدا ميکند .مولفههای مختلف همودلي مويتواننود
پیامدهای فردی و بینفردی مختلف داشته باشند .اگر پریشاني شخصي نهایتا به غلبهی پریشواني
1. State
2. Self-concept clarity
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شخصي منجر شود آثار فردی و بین فردی سوء خواهد داشت و نتیجه این پژوهش نشان ميدهد
موقعیتهایي که مستلزم تصمیمهای قیممآبانه اند ممکون اسوت از ایون آثوار منفوي متواثر شووند.
تصمیمهای قیممآبانه در عرصههای گوناگون زندگي اجتماعي ،از سیاسوتگوذاریهوای کوالن توا
رابطه ی مراقب و فرزند ،ظهور و بروز دارند؛ یافتن آن دسته از عوام ،روانشوناختي کوه مويتواننود
پیشبین تمای ،افراد به اتخاذ این تصمیمها و میزان پذیرش این تصمیمهوا باشوند ،موضووعي بوا
اهمیت برای شناخت روابط اجتماعي است .این پژوهش ،ميتواند در زمره گامهای نخسوت بورای
شناخت این پدیده به حساب آید.
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