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 چكيده
شدن امـور خيـر    هالمنفعه در جوامع مختلف رونق گرفته و برجست خير و عام موضوعاتامروزه 

 بـراي است.  كردهبا رويكرد علمي دوچندان را در زندگي افراد، اهميت پرداختن به اين موضوع 
 براي بروز رفتار خيرخواهانه آنان هستند؛ ولي بالقوه اهل خير صورت بهبسياري از افراد  ،نمونه
  به وجود نيامده است.  اي زمينه

بنـدي   پژوهش بـا اسـتفاده از روش كيفـي پديدارشناسـي مبتنـي بـر الگـوي كاليـزي (دسـته         اين 
عوامـل بـروز رفتـار     هـا  ) و با ابزار مصاحبه عميـق بـا برخـي از مـديران خيريـه     اي هچندمرحل

گذاري روي ايـن عوامـل    يله سرمايهوس بهتا  استخراج كرددر مردم شهر اصفهان را ه خيرخواهان
عمـل خـود را    بسـيار و از اين راه هم خيرين بالقوه پـاداش   كردي خير را بالفعل ها بتوان سرمايه

  .  شوندي مادي و معنوي بيشتري برخوردار ها از سرمايه ها دريابند و هم خيريه
تئوري رفتار  براساسي به عوامل بروز رفتار خير در مردم بود كه اين علل دستياب اين مقاله در پي

و نتـايج   شـد شده به سه دسته عوامل نگرشي، هنجاري و كنترل رفتار ادراكي تقسـيم   يريز برنامه
ــهي بنــد دســتهحاصــل از  ــه هــاي تجرب ــار  در عوامــل ســه هــا مــديران خيري ــوري رفت ــه تئ گان

ايـن سـه عامـل، نگـرش بـا داشـتن بيشـترين فراوانـي در          ميـان شده، نشان داد كه از  يريز برنامه
  ثير را بر بروز رفتار خير در مردم دارد. أبيشترين ت ها مديران خيريه هاي تجربه

  .خيرين بالفعل ،خيرين بالقوه ،خيريه ،نگرش ،بروز رفتار خير واژگان كليدي:
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  مقدمه

ضـد  شرو  ؛عقل و عدل و... مانند شوند؛ یم یبکه همه در آن ترغ است یزیآن چ یرواژه خ یمعنا
و افـراد  اسـتانسـان  یو ذاتـ یاز صفات فطـر یر). فعل خ١٣٨٣ ی،است (راغب اصفهان یرخ ینا
  دارند. تمایل یرطور بالقوه و براساس فطرت پاک خود به کار خ به

از حالـت بـالقوه بـه بالفعـل  یـررفتـار خ یلتبد برای یشاندیکاز افراد ن یاریبس ،راستا یندر ا
 جملـه از یمتعدد یمعنا در لغت در یریه. خاند کرده اندازی راه یریهتحت عنوان خ هایی همجموع

 معـادلcharity  ین،). همچنـ١١۵٧، ص١٣٨٧ ی،است (مـالک رفته کار به کردن کمک و یکین

 احسـان، ی،دوسـت نوعمحبت،  ملهج از یددعمت ینامع یدارا که است ریهیواژه خ یبرا سییانگل

 ).١٣٨٨، انتخابی و سامعی شناس، حق( باشد یم یریهخ انجمن و یریهخ سسهؤم یر،بخشش، خ

 یـاو  1یا هریـیخ ایادهـینب ماننـد ینینـاوع ابـ دیگـر یاورهشـک در یاهیریـخ یها انازمسـ
 های همؤسسـ مترادف یا یرمجموعهز ها یریهخ کشورها یبرخ شناخته و در 2ای یریهخ های همؤسس

 ضـااع یـا مؤسسان یماد منافع کسب قصد به که هایی مؤسسه یعنی شوند؛ یم یتلق 3یرانتفاعیغ

 کشور در کشورها و یبرخ در. کنند یدنبال م را یمال اهداف از غیر یهدف بلکه شوند؛ ینم یلکتش

 بـا و آنها را مترادف گیرند یقرار م 4یردولتیغ های مؤسسه یرمجموعهز یریهخ های مؤسسه خودمان

  .دانند یم ای هریخی مؤسسه
 یبـرا و آشـنا منـد، دلسـوز، درددغدغـه یافـراد یا فرد توسط معموالً  یریهخ های مؤسسه ینا

 افـراد مراقبـت و ینگهـدار ی،کبد و یویکل ی،سرطان یمارانب درمان مانند دوستانهانسان اهداف

  اند. شده یسسأت ...و سرپرستیب یها خانواده و یتیم یها بچه ینا،ناب
 یخدمات ی،ایریهنوع خ سه به را آنها ی،ایریهخ ینهادها از یفیتعر ارائه ضمن یتر،پ و جوردن

 و کردند قلمداد نوپا روند یک یتوانمندساز سمت به را نهادها ینو حرکت ا یمتقس توانمندساز و
، ١٩٩٨ 5یـزا،و ل یتـرباشـد (پ یکـردرو یـنا بـه یدنرسـ بـرای یـدبا آنها یتفعال تمام که معتقدند

  ).٧٣ص

                                                           
1. charity foundations 

2. charity organizations 

3. NPO-Non-Profit Organization 

4. NGO- Non-Governmental Organization 

5. Peter & Lisa 
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  یموضوع و چارچوب نظر یتاهم

 یـنا یرامـونپ ائمه اطهـار یثاحاد فراوانیو  یبا نگاه به گستردگ توان یرا م یرمبحث خ یتاهم
، شتاب در کـار آن های یشهمانند ر یرمختلف ابعاد گوناگون مبحث خ یث. در احادیافتموضوع در

  :کرداشاره  یربه موارد ز توان ینمونه م برای ؛شده است یانب آن یقو مصاد یرخ
را در چهـار  هـا یآدم! من همه خوب یفرمود: ا یوح : خداوند به آدمفرمایند یم امام باقر

بـه مـن و تـو مربـوط  یکیاز آن توست،  یکیاز آنها از من است،  یکی: آورم یتو گرد م یجمله برا
 یچو ه یاست که مرا بپرست آن باشد، میمخصوص من  آنچهاما  ؛به رابطه تو و مردم یکیو  شود، یم
دهم که سخت  یاست که من کار تو را پاداش ینا ،تو باشد از آِن  آنچهو  ی؛من نگردان یکشر را یزچ

بـه  آنچـهو  ؛و من اجابت کنم یاست که تو دعا کن ینا ،من و تو باشد یانم آنچهو  یازمندی؛به آن ن
 پسـندی یخـود م یکـه بـرا یآنـان همـان پسـند یاست که بـرا ینا شود، یتو و مردم مربوط م یانرابطه م
  ).١۵٩٧، ص١٣٧٧، شهری ری ی(محمد

 او مباد یدشتاب ورز یکن ی: در انجام کارهافرمایند می یردر باب شتاب در کار خ یامام عل
اش یجـه: هر کس کار خوب کنـد، نتفرمایند می همچنین وبه آنها سزاوارتر از شما شوند  یگرانکه د

  ).١۵٩۵ص همان،از همه به خود او رسد ( یشپ
  شـده یـانب یـرخ کار یقان مصادعنو به یززهد و ترس از خدا ن ی،خلقمختلف خوش یاتدر روا

او خواسـته شـده  یـرفرد نشانه آن است که خ خلقی خوش: فرمایند می یکه امام عل است؛ چنان
  ).١۵١٨، صهماناست (

 مـردم اهتمام از نشان ینو ا دارد تاریخی پیشینه یرانمردم ا یکوکارین و احسان یگرد یاز سو

 یریهخ سنتی ینهادها ها از خانهقهوه و یمذهب های یئته یا،است. تکا یریهخ امور به مرزوبوم ینا
 در عصـر یریـهخ ینهادهـا امـا اند؛ داشـته یازمندن افراد به رساندن یاری در یاساس نقش همواره

و  یاسـالم یهـا انجمن یریه،خ یادهایبن و ها انجمن الحسنه،قرض یها صندوق یران،ا در حاضر
 داد،امـ تـهیکم سـتی،یزبه ازمانس مستضعفان، یادبن مانند یدولتیمهن و یدولت یایریهخ ینهادها

، ١٣٨٩ یرجاللـی،هسـتند (م یمـدن ینهادها یدترجد یها شکل که باشند یم رهیغ و مرالل احه
  ).٢٢ص

 یررسـمیفعـال در اصـفهان (طبـق آمـار غ یریـهخ ۴٠٠حدود  یلو تشک یسسأت ،راستا یندر ا
مـردم شـهر اصـفهان و  یو مـذهب یاعتقاد های یرساختوجود ز از نشاناصفهان)  یانتظام یروین

  .است یرمسائل خ دربارهآنان  یمنددغدغه
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 یها از دغدغـه یکـی یـزن یرخواهانـهخ هـای یتمـردم در فعال یحضـور حـداکثر ینهزم یجادا
ها براساس فطرت  انسان ینکهه به اشهر اصفهان بوده است. با توج یشاندیکن ّیرینو خ یشمنداناند
گفت کـه  توان یم رو ازاین هستند؛خود  نوعان هم یبرا رخواهانهیان اقدامات خخواه یخداداد هیاول

  هستند. یرصورت بالقوه اهل خ مردم به
توان بالقوه (اهـل  ینا توان یم ییها که چگونه و از چه راه ینجاستا یال و مسئله اساسؤحال س

 شـود می یختهمردم برانگ یرخواهانهخ یهروح یقی؟ از چه طرکرد یلبالفعل تبدبودن) را به توان  یرخ
و  یمـاد های یهاز سـرما ها ریـهیو هـم خ یابنـدبالقوه لذت عمل خـود را در یرینراه هم خ ینتا از ا
  . شوندبرخوردار  یشتریب یمعنو

 یرانو مد ها یریه. اگر خاست یاستفاده محدود از مباحث علم ریه،یخ یرو شیاز مسائل پ یکی
 هبـ کننـد یو آن را کـاربرد ییرا شناسا یررفتار خ یزانندهبرانگ یها روش ی،آن با استفاده از نگاه علم

  خواهد شد. دوچندان یرخ های یهآنان در جذب سرما وری بهره یقین
 دیـدگاهاز مـردم از  ریـو عوامـل بـروز رفتـار خ یطراش ها، ینهزم یفتوص مقاله این یهدف اصل

بـزرگ  های یریـهخ یرانال در مصاحبه با مـدؤصورت س که به استفهان هر اصش های ریهیخ یرانمد
 یبـرا رامـردم  یو اجتمـاع یطور خاص ابعاد رفتـار پژوهش به یناست. ا شدهشهر اصفهان طرح 

  .کند میبالفعل مطالعه  بهاز حالت بالقوه  ّیرینخ یاتافعال و ن ییرو تغ یربروز رفتار خ
چـارچوب  یـکدر  یممفـاه ینا بایدها  شده از مصاحبه جاستخرا یممفاه یینها یبند دسته یبرا
 2شـده ریزی برنامـهرفتـار  یبا عنوان تئـور 1آجزن منظور از مدل بدیند که یرنقرار گ یو علم یمنطق

  رفتار هستند: یجادکه عامل ا شود یم تشکیل یاصل یرمدل از سه متغ ینا ؛استفاده شده است
  ؛فرد نسبت به انجام کار 3نگرشالف) 

قـرار گرفتـه  یاجتمـاع یفشـارها یرثأکـه تحـت تـ کند یانجام کار چقدر احساس م یب) فرد برا
  4؛)یبر عوامل مختلف بروز رفتار دارند؟ (هنجار انتزاع یریثأاست؟ و هنجارها چه ت

 یبـه عبـارت یـاو  داردکـار را  یکنترل درخواسـت بـرا ییکه توانا کند یج) فرد چقدر احساس م
 5درک شده). ی(کنترل رفتار آید؟ یانجام کار برم ۀچقدر از عهد

                                                           
1. Icek Ajzen 

2. Theory of Planned Behaviour- TPB 

3. Attitude 

4. Subjective norm 

5. Perceived behavioural control 
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 یشفرد به انجام رفتار مورد نظر را افـزا یلو تما یلشانس م توان یکننده مینیبیشپ یرسه متغ ینا ییربا تغ
  ).٩−٧، ص٢٠٠۴ 1و همکاران، یلیانداد (ج

 :دهد ینشان مده را ش یزیررفتار برنامه یمدل تئور ١نمودار شماره 

  
  
  
  
  

  )TPBشده ( یزیر رفتار برنامه ی: تئور١نمودار 
  ٩، ص٢٠٠۴و همکاران،  یلیان: جمنبع

 
 روش پژوهش

 یدارشناسـیپد یاست. هـدف اصـل 2یدارشناسیبر روش پد یمبتن یفیپژوهش ک یکپژوهش  این
 کرسول،آن است ( یجوهره کل یفو توص یدهپد یکفرد در رابطه با  یشخص های تجربه سازی ساده
  آرام و مناسب انجام شده است. یدر فضا یقروش با مصاحبه عم ین). ا١٣١، ص١٣٩١

 یدارشـناختیپد یکـرداز رو ناسـییدارشمـرتبط بـا مطالعـه پد یهـا داده یـلو تحل یهتجز برای
 ایـن یدارشناسـیپد هـای داده یـلو تحل یـهتجز یبـرا یکردرو یناست. در ا شده استفاده 3یزیکال

  :شود یم گرفته پی درمراحل 
 ؛است مطالعه تحت که شود یم توصیف ای هپدید با مرتبط شخصی های تجربه آغاز، در. ١

 عبـارات و جمـالت ایـن ادامـه در و شـود مـی ایجاد دار امعن جمالت و عبارات از فهرستی. ٢
 ؛شوند می فهرست معنادار

 تجربـه نظـر مـورد پدیـده بـا رابطـه در مطالعه در کنندگانمشارکت آنچه از توصیفی نوشتن. ٣
 از ییها نمونـه شـامل که نامند می تجربه بافتی یا ساختی توصیف را، توصیف این. اند هکرد
 ؛است پدیده از شده لنق عبارات عین

                                                           
1. Jillian, J.& etc 

2. Phenomenology 

3. Stevick-colaizzi-keen 

 نگرش

 انتزاعی هنجارهای

 ادراکی رفتار کنترل

 رفتار نیت و قصد
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 توصـیف ،توصـیف ایـن .شـود می ارائـه ها تجربـه دادن رخ چگـونگی از توصیفی ادامه در. ۴
 تجربـه آن در نظـر مورد پدیده که شود می داده انعکاس ای هزمین آن، در که شود می نامیده ساختاری

 ؛است شده

 سـاختاری توصـیف با )بافتی یا( ساختی توصیف ترکیب با بررسی مورد پدیده از ،سرانجام. ۵
 مطالعـه اوج و اسـت تجربـه ذات یـا جـوهره مـتن ایـن. شـود می ارائـه) تلفیقـی( مرکب یفیتوص

  .)١٣٢ص ،همان( دهد می نشان را پدیدارشناسی
بزرگ شهر اصـفهان انتخـاب  های یریهفعال خ یرانمد میانپژوهش از  ینکنندگان در امشارکت

استفاده شـود. در  یلحاظ موضوع بهمختلف  های خیریهدر  یرانشد تا از مد تالش ین،. همچنشدند
آن، مطالب  یرایشضبط شده و و یلفا یها از رو کردن مصاحبه یادهپس از پ ییروا برایپژوهش  ینا

 یاحذف  یمطابقت داده و موارد یهاول های یادداشتضبط شده و  یاستخراج شده مجددًا با صداها
 براسـاساطالعـات  یآورها، بر جمـع از موثق بودن داده یناناطم کسب برای ین،. همچنشداضافه 
 یو روشـ کنـد میهـا کمـک  بودن داده ینیخود به ع ینکه ا شود میمتمرکز  یزندگ یعرب و وقاتجا
  . استموثق بودن اطالعات  ییدتأ یبرا

  
  ها یافته یلو تحل یهتجز

شـده  یانبزرگ شهر اصفهان، جمالت ب های یریهخ یرانپس از طرح سؤاالت و انجام مصاحبه با مد
کـه  ییتـراز معنـاهـم میو سـپس مفـاه شدندجمالت معنادار استخراج  و یشچند مرحله پاال یط

و در  شـد یدگـذارک ١دول شماره طبق ج ند،در مردم بود ریبروز رفتار خ طیراوامل و شع کننده بیان
مشخص و براساس مـدل و  های یبند در دسته ١شده جدول شماره  جاستخرا معنادار، جمالت پایان

  .ندشد بندی مضمونو  بندی طبقه ٢شده طبق جدول شماره  یزیربرنامهرفتار  یچارچوب تئور
 یهـا براسـاس روش ٢در جـدول شـماره  شـده درجو موارد  یادشده یبند است که طبقه گفتنی

کارشناسان متخصص در حوزه موضوع پژوهش  های تجربهو  ها نظریهخبره و براساس  گیری یمتصم
 است. شدهانجام 

  
 ها مصاحبه در معنایی تراز هم مفاهیم: ١ جدول

 ییتراز معناهمیممفاه  یفرد
  یربه کار خ یعلمیکردو رویساز آموزش، فرهنگیتاهم  ١
  یدر زندگیرکار خیمعنو یرثأتیدند  ٢
  در جامعهیرکار خیمشاهده اثربخش  ٣
  یراز کار خیبهره معنو بردن  ۴
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 ییتراز معناهمیممفاه  یفرد
  یقبل یاحساسات بر اثر تجارب شخصیکتحر  ۵
  معضل یطشرایفاحساسات بر اثر توصیکتحر  ۶
  با معضل یماحساسات بر اثر مواجهه مستقیکتحر  ٧
 یرارزنده در بروز کار خ یغتبلیننفس و همچنبغ مطلوب و صاحنقش مبلّ   ٨
  صالح ییها و حضور عوامل اجرایتفعالیساز شفافیقها از طریریهوجود اعتماد به خ  ٩
 ّیرینخیمعنو یقتشو  ١٠

پدر و مادر  یرزق حالل و دعا ی،باور  مرگ یفه،احساس وظی،خداخواهی،مانند فطرت پاک انسانیعوامل داخلیرثأت  ١١
 یردر بروز کار خ

  یرکار خ یریگ شکل زمان و مکان دریتاهمیطورکلو بهیطفضا، جو محیتاهم  ١٢
  یمذهب یها یطو رشد در محّیرینبا خینینقش همنش  ١٣

  
 ها مصاحبه در شده یبندمضمون و بندی طبقه مفاهیم: ٢ جدول

  ها مضمون شدهیبندطبقهیممفاه
 یربه کار خیعلمیکردو داشتن رویساز آموزش، فرهنگ

 یشیمفهوم اول) و گرا ۴( ی−نگرشینشیها و عوامل ب ینهزم
  مفهوم آخر) ٧(

  یررفتار خ 

 یدر زندگیرکار خیمعنو یرثأتیدند
ها ویتفعالیساز شفافیقها از طریریهخوجود اعتماد به

 صالحییحضور عوامل اجرا
احساسی،خداخواهی،مانند فطرت پاک انسان یعوامل فرد

 یرپدر و مادر در بروز کار خیرزق حالل و دعای،باور  مرگ یفه،وظ
 در جامعهیرکار خیمشاهده اثربخش

 یراز کار خیبهره معنو بردن
 یقبلیاحساسات بر اثر تجارب شخص یکتحر 

 معضلیطشرایشو نمایفاحساسات بر اثر توص یکتحر 
 با معضلیماحساسات بر اثر مواجهه مستق یکتحر 
 ارزندهیغتبلیننفس و همچنبغ مطلوب و صاحمبلّ 

 ّیرینخیمعنو یقتشو
  یررفتار خ یها و عوامل هنجار  ینهزم زمان و مکانیطورکلو بهیطفضا، جو مح

  یرخ یها و عوامل کنترل رفتار ادراکینهزم یمذهبیهایطو رشد در محّیرینبا خ ینیهمنش
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  شدهیبند طبقه میمفاه یشرح اجمال

  یشیو گرا ینگرش−ینشیعوامل ب

  ریبه کار خ یعلم کردیو رو  یساز  فرهنگآموزش،  تیالف) اهم
 یعلمـ کردیرو چنانچه مردم از یاریبس یدر جامعه امروز یبا توجه به رشد روزافزون مباحث علم

آنان به سـمت رفتـار  لیانجام شود، م درست یساز فرهنگ و آموزش نیهمچن و ابندیدر را ها هیریخ
  . شود یم شتریب ریخ

  
  یزندگ در ریخ کار یمعنو ریتأث دنیب) د

 بـه یادیـز لیشان، تمایشخص یدر زندگ ریخ یکارها یو برکات واال آثار دنید بااز مردم  یاریبس
  دارند. یاعتقاد قلب ،فرد مستضعف در حق آنان یدعا به مردم از یبرخ. دهند یم نشان آن انجام
  

  صالح ییها و حضور عوامل اجرا تیفعال یساز شفاف باها  هیر یج) وجود اعتماد به خ
 یهـا آنان مهـم اسـت کـه کمک ی. برادارد تیاهم ها هیریعملکرد خ تیاز افراد شفاف یاریبس یبرا

حضور افراد معتمد و مـورد  ن،یشده است. همچن نهیهز زانیو به چه م ییها سرفصلدر چه  یمردم
 جـهیدرنتاعتمـاد و  جـادیسـبب ا ریو مراکز امور خ ها هیریخ ییکالن و اجرا یتیریوثوق در ارکان مد

  .شود یم ریمشارکت مردم در امر خ
  
... و حـالل رزق ،یباور  مرگ ،یخداخواه ،یمانند فطرت پاک انسان یعوامل داخل ریثأد) ت

  ریدر بروز رفتار خ
 یذاتـ و یفـرد عوامـل ریثأتـ اند کردهتجربه  ریاز بروز رفتار خ ها هیریخ رانیکه مد یگریمورد مهم د

 و معـاد ایـ و یاخـرو پـاداش جملـه از خـدا یها وعده به که یافراد. است ریخ رفتار بروز در مردم
 لیـتما عتـاً یطب باشـند، داشـته راسـخ اعتقاد حالل رزق کسب به آنان پدران ای و دارند مانیا آخرت

  .دهند یماز خود نشان  ریکار خ یبرا یشتریب
  
  جامعه در ریکار خ یاثربخش مشاهده) ه
 ننـدیاسـت. افـراد اگـر بب ریـانجـام امـور خ یمشاهده اثربخشـ ر،یبروز رفتار خ مؤثر موارداز  یکی

 یبـرا یشتریب لیتما ، قطعاً دهد یم کاهش رااز معضالت جامعه  یاریبس ریمشارکت آنان در امر خ
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بـا موضـوع بهداشـت و  یها هیـریخدر  شـتریب عامـل، نیـ. ادهند یم نشان خود از ریادامه رفتار خ
  .دهد یسالمت خود را نشان م

  
  ریاز کار خ یبردن بهره معنو و)
از  یاری. بسـاست ریاز کار خ یمعنو بهرهشهر اصفهان، بردن  یها هیریخ رانیمد یها تجربهاز  یکی

 امیدر ا ری. انجام امور خکنند یمو آرامش  یپس از آن احساس سبک ایکمک به فقرا و  نیمردم در ح
  .ستیقاعده مستثنا ن نیاز ا زین محرم اولدر دهه  راتینذورات و خ عیمانند توز یمذهب

  
  یقبل یشخص تجارب اثر بر احساسات کیز) تحر 
صـورت  سـرطان و... به ایـ ادیـهمچون اعت یخود با معضالت یشخص یدر زندگ یکه فرد یهنگام
معضـالت بـوده اسـت،  نیـبودن اقوام خـود بـا ا ریشاهد درگ کیاز نزد ایبوده است  ریدرگ میمستق
تجربه  کیدرد و رنج را از نزد رایز ؛در آن موضوعات دارد ریبروز رفتار خ یبرا یشتریب لیتما عتاً یطب

  کرده است.
  

  معضل طیشرا شینما و فیتوص اثر بر احساسات کیح) تحر 
 شینمـا بـااحساسـات مـردم  کیتحر ر،یاز بروز رفتار خ ها هیریخ رانیمد یها تجربه از گریدمورد 
 زانیـدر جلسـات گلر عمـده طور بـهروش  نیـکـه ا است یمعضالت اجتماع فیو توص یریتصو

 کیـتحر ریـخ کـارمعضـالت بـه شـدت نسـبت بـه انجـام  نیا دنیبا د زی. مردم نشود یماستفاده 
  .شوند یم
 

  معضل با میمستق ییارو یرو  اثر بر احساسات کیط) تحر 
آنـان  ریـرفتار خ قطعاً  رند،یگ قرار استضعاف ای و فقر مانند یمعضل برابر در میطور مستق اگر مردم به

  بروز خواهد کرد. شتریب
 یو رغبـت و لیـم رد،یقرار گ میتیکودکان  ایو  یسرطان مارانیدر معرض ب یاگر فرد مثال، یبرا

  .شود یم شتریب رینسبت به انجام کار خ
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  ریخ کار بروز در ارزنده غیتبل نینفس و همچنبغ مطلوب و صاح) نقش مبلّ ی
غ مـورد مبّلـ کیـ توسـط ریـخ امر و کار به دعوت چنانچه که دهد یم نشان ها هیریخ رانیتجربه مد
 زین غاتینوع تبل ن،ی. همچنشود یم داده بروز زودتر ری، رفتار خشودانجام  ینفسصاحب ایاعتماد و 

  .ستین ریتأثیب باره نیادر 
  

  نیر یّ خ یمعنو قیک) تشو 
 زین قیبراساس فطرت انسان تشو یول است،خداوند متعال  یکسب رضا نیریّ خ یاصل تین اگرچه

 یدولتـ ریـخ مباحث در شتریب مورد نی. اکند یانیکمک شا ریرفتار خ شیبه استمرار و افزا تواند یم
 قیهمـان تشـو ق،یاسـت منظـور از تشـو ی. گفتنـابدی یم یشتریبروز و ظهور ب یسازمدرسه مانند
  .است ریخ کارو  نیریّ دور از شأن خ گاه یماد قیتشو رایز ؛است یمعنو

 
  یعوامل هنجار رفتار

  ریخ کار یر یگزمان و مکان در شکل تیاهم یطورکل و به طیفضا، جو مح تیاهم
مهـم بـروز  یها لفـهؤکه زمان و مکان از م دارداز آن  نشان ها هیریخ رانیتجربه مد ها، افتهیبراساس 
 ماننـد خاص یها مکان در نیهمچن و قدر یالیخاص مانند ل یها . در زماناستدر مردم  ریکار خ
  .شود یم برابر چند مردم در ریخ رفتار بروز شهر، بزرگ مساجد

گفت که  توان یعنوان نمونه م به دارد؛ ییبسزا تیاهم ریرفتار خ جادیدر ا زیجامعه ن یجو عموم
 و هنجارهـا گفـت دیـشـده اسـت. با شـتریب یپس از انقالب اسالم ریمردم به سمت کار خ لیتما

  د.دارن یپررنگ نقش ریخ رفتار بروز در یاجتماع یفشارها
 

  یمذهب یها طیمحو رشد در  نیرّی با خ ینینقش همنش ر؛یخ یعوامل کنترل رفتار ادراک

کـه از دوران  یدارد. فـرد ریـآنـان بـا اهـل خ ینیدر همنش شهیاز مردم ر یاریدر بس ریبروز رفتار خ
نسبت بـه  یشتریب لیتما ناً یقیاست  افتهیشهر حضور   هیریو در کنار پدر خود در جلسات خ یکودک
 یقبل یها تجربهافراد براساس  نینبوده است. ا ییها طیمح نیکه در چن ینسبت به فرد دارد ریکار خ
  .دهند یم انجام ریخ یرفتارهاو  نندیب یرا در خود م ریرفتار خ ییتوانا
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  یریگیجهبحث و نت

انجام شده اسـت  یرو عوامل مشارکت مردم در امور خ ینهزم یرامونپ یمحدود های پژوهشتاکنون 
 میلو  ستیدوعنو( ننساا تفطراز  برخاسـته یهاهنگیزاز جمله ا یعوامل مختلف ها پژوهش ینکه ا
ـــای ورتضر وی،خرا ندگیز به میدو ا لهیا یهاتوصیه)، بقا به ـــاهرخ جتماعیا ه ، ١٣٩٠ ی،(ش
و  یرینسازمان، پاداش خ یتمورأ)، م٨۵، ص١٣٩٣ ی،(شعبان ّیرینخ یشرفتپ یزش)، انگ۵٨ص

  اند. مشارکت برشمرده ینعنوان عوامل ا ) را به١١، ص٢٠٠۴ 1،مونتیرو( یریپذیتمسئول
 نیـا بحـث، تیـاهم نیهمچنـ و قیـمنابع مرتبط بـا موضـوع تحق یحال با توجه به کمبود نسب

 ریـدرگ آن بـا ریـخ امـور حـوزه رانیمـد و ها هیریخ که یمسائل از یکی به پرداختن منظور به پژوهش
 یو معنـو یمـاد های یهبالقوه به سـرما یو معنو یماد های یهسرما یلتبد ییضعف در توانا( هستند

 یفـیک ۀمطالع صورت به که داده قرار مردم در ریهدف خود را استخراج عوامل بروز رفتار خبالفعل) 
بزرگ شـهر  یها هیریباتجربه خ رانیبا مد قیمصاحبه عم قیو از طر ،یدارشناسیپد کردیبراساس رو

  است. شدهاصفهان انجام 
یزیررفتار برنامه یدر مردم براساس مدل تئور ریاز علل بروز رفتار خ ها هیریخ رانیمد جمالت
 یو کنتـرل رفتـار ادراکـ یهنجـار رفتـار ،یخبره به سه عامل نگرشـ یریگ میتصم یها شده و روش

 ریثتـأ ینگرشـ عوامـل کـه دهـد یو نشـان مـ استآمده  ٢دار شماره آن در نمو جیشد که نتا میتقس
در بـروز  یتـرتیتر و پراهمنقش مهم رو نیازاو  دارندرفتار  جادیعوامل در ا گریدنسبت به  یشتریب

  د.دارن مردم در ریرفتار خ
و اصـالح  یجـادنسـبت بـه ا ها یریـهخ یرانپژوهش مناسب است که مـد این های یافتهبراساس 

 یـررفتـار خ یجـادلفه اؤم ینتریعنوان اصل خود به یتیمورأم یها افراد جامعه نسبت به حوزهنگرش 
در کشـور،  یرامر خ یها ها نسبت به حوزه و اصالح نگرش یجاداست که به دنبال ا آشکار. بپردازند

از  یاریو هـم بسـ یابـد می یشافـزا یرخواهانـهخ های یتهم دغدغه و مشارکت مردم نسبت به فعال
 یـتآنها حضور و مشـارکت اکثر ینترکه مهم شود یم مرتفعحوزه  ینفعاالن ا یرو یشکالت پمش

  عرصه است. ینمردم در ا
و  هیـریخ یرو شیمهـم پـ یها از مسائل و چالش یکی باشد توانستهپژوهش  نیا که تاس دیام

بـا نگـاه بالفعـل اسـت،  های یهبه سـرما یربالقوه خ های سرمایه یلتبدرا که همانا ضعف در  نیریّ خ
 .کندرفع  یعلم

 

                                                           
1. Monteiro 
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   مردم در خیر رفتار بروز عوامل: ٢ نمودار

 

 

 

 

 

عواملوهازمینه
 بروز برای الزم

خیررفتار

ها و عواملزمینه
بینشی ـ نگرشی 
و گرایشی رفتار

ها و عواملزمینه
 هنجاری رفتار

ها و عواملزمینه
کنترل رفتار ادراکی

 زمان و مکان یفضا و جو و به طورکل

و رشد در  ّیرینبا خینیهمنش
 یمذهب هاییطمح

سازی و داشتن رویکردآموزش، فرهنگ
 علمی به کار خیر

 زندگی در خیر کار معنوی تأثیر دیدن

سازیشفاف با هاخیریهبهاعتمادوجود
 هافعالیت

 پاک، فطرت مانندفردیعوامل
 ...و خداخواهی

جامعه در خیر کار اثربخشی مشاهده

 خیر کار از معنوی بهرهبردن 

 تجارب اثر بر احساساتتحریک
 قبلی شخصی

 توصیف اثر بر احساساتتحریک
 معضلشرایط

 مواجهه اثر بر احساساتتحریک
 معضل بامستقیم

همچنین و نفسبصاحومطلوبغمبلّ 
 ارزندهتبلیغ

 خّیرین معنوی تشویق
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 منابع

  
فرهنـگ معاصـر هـزاره  ،)١٣٨٨( یانتخـاب نـرگس و یسـامع نیحس محمد؛یعل شناس، حق .١

  .معاصر فرهنگ انتشارات: تهران سوم، چاپ ،یفارس−یسیانگل
 ریتفسـ بـا قـرآن الفـاظ مفردات قیترجمه و تحق ،)١٣٨٣( محمد بن نیحس ،یاصفهان راغب .٢

 اءیالح هیالمرتضو المکتبة: تهران، ٣چ ،ینیحس یخسرو غالمرضا ترجمه ،قرآن یادب و یلغو
  .هیالجعفر آثار

  .قبسات: اصفهان ان،یسلجوق فاطمه ترجمه ،یاسالم جوامع در هیریخ ،)١٣٩۶( یام نگر،یس .٣
 ران،یـا حقـوق در هیـریخ یادهـایحـاکم بـر بن ینظـام حقـوق ،) ،١٣٩٠( انوشیک ،یشاهرخ .۴

  .قم دانشگاه: قم ،یخصوص حقوق ارشد یکارشناس نامه انیپا ،کایآمر و سیانگل
 ریــاخ ســال ده در ســازمدرســه نیرّیــخ یدوســتنــوع مــدل نیــیتب« ،)١٣٩٣( زهــرا ،یشــعبان .۵

  .٩۴−۶٧ص ،١٩ش ،یاسالم تیترب ،»)١٣٩٠−١٣٨٠(
تیـروا کـردیرو پـنج انیـم از انتخاب پژوهش طرح و یفیک شیپو« ،)١٣٩١( جان کرسول، .۶

 فـردییدانا حسن ترجمه ،یمطالعه مورد ،»ینگارقوم اد،یبنداده هینظر ،یدارشناسیپد ،یپژوه
  .صفار: تهران ،یکاظم نیحس و

  .حهیبد: تهران، ۵چ ،ختهیفره یفرهنگ فارس ،)١٣٨٧( یعل ،یمالک .٧
 بـر دیـکأبـا ت رانیا یروستاها ییدر فقرزدا یا هیریخ ینقش نهادها ،)١٣٨٩( اکبر ،یرجاللیم .٨

 ،)انـهیم شهرستان کندوان بخش یروستاها: یمورد مطالعه( ینیخم امام امداد تهیکم نقش
 مـدرس، تیـترب دانشـگاه: تهـران ،ییروستا یزیربرنامه و ایجغراف ارشد یکارشناس نامهانیپا

  .یانسان علوم دانشکده
  .آالء ادیبن: اصفهان ،اتیروا و اتیآ منظر از ریخ ،)١٣٨٨( نیحس ،یچانیس ییرزایم .٩

10. Jillian, J., Francis; Martin, P., Eccles; Marie, Johnston; Anne, Walker; Jeremy, 

Grimshaw; Robbie, Foy; Eileen, F. S. Kaner; Liz, Smith; Debbie, Bonetti, 

(2004), Constructing Questionnaires Based On The Theory Of Planned 

Behaviour, Centre for Health Services Research, University of Newcastle. 
11. Monteiro, Neil, (2004), Personal Motivations For Philanthropy, A thesis for the 

degree of Masters of Science, Rochester Institute of Technology. 
12. Singer, Amy, (2008), Charity in Islamic Societies Themes in Islamic History, 

Cambridge University Press, 246 Pages.   


