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  چکیده
کننده فرهنگ ایثار در دفـاع   با توجه به نقش تعیین: مقدمه

ایران به .ا.مقدس و اهمیت این عامل در توان ملی ودفاعی ج
منظور دستیابی به شخصیت مطلـوب در سـازمان نظـامی و    
 سپاه ضروری است با توجـه بـه سـوابق پژوهشـی موضـوع،     

طـور جـدی مـورد     های شخصیتی افـراد ایثـارگر بـه    ویژگی
هـدف از ایـن پـژوهش شناسـایی افـراد      . بررسی قرار گیـرد 

هـای   بررسـی ویژگـی   ایثارگر در موقعیت عملی وآزمایشی و
  .رسان بود شخصیتی افراد ایثارگر ویاری

این پژوهش از نوع علی مقایسه ایی است که با روش  :وشر
 در) نفر 500با تعداد(نمونه گیری داوطلبانه از میان جوانان 

ها بعد از آزمـون عملـی    آزمودنی. انجام رسید به 1389سال 
  در ســـنجش میـــزان ایثـــارگری، پرسشـــنامه شخصـــیتی

240-NEO-PI-R ـ   را تکمیل کردند و داده دسـت   ههـای ب
آمده با آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیری به کمک 

  .تجزیه وتحلیل قرار گرفت مورد spss18نرم افزار  
رسـان در   ه نشان داد افراد ایثارگر و یارینتایج حاصل: نتایج

های شخصیتی از دیگران تفاوت اساسی دارنـد و   همه ویژگی
  .ها متمایز است پروفایل شخصیتی آن

نتایج این پژوهش تیپ شخصیتی مطلوب سازمانی را : بحث
دهد و بـه کمـک    د بر نیروهای مسلح وسپاه نشان میبا تاکی

ستیابی به مدل شخصیت تواند زمینه د مطالعات تکمیلی می
 ،نیروهـای نظـامی را بـرای بهبـود جـذب     مطلوب سـازمانی  

  .فراهم سازد آموزش و مدیریت منابع انسانی
هـای   ویژگی رسان، سازمان نظامی، ایثار، یاری: ها کلید واژه
  شخصیت مطلوب سازمانی شخصیتی،

  
 
 
 
 

Abstract 
Introduction: with respect to determinant role 
of isar culture in valued defense and importance 
of this factor is necessary in national power and 
defense in I.R.I in order to achieve to desired 
personality in military organization and sepah.  
With respect to literature of this subject, survey 
of helper personality traits must seriously study. 
The aim of this research was understand of 
helper individuals in practical and experimental 
situation and their personality traits.  
Method: method research in understanding of 
helper individuals (N: 500) was experimental 
and in understanding of their personality traits 
(n=366) was casual comparative and voluntarily 
sampling from youth in 1381. 
Results: Results show that helper individual 
have significant differences in full personality 
traits and personality profiles of them was 
highlight. 
Discussion: subjects completed Neo-PI-R-240 
and gathered data analysis with multi variance 
with SPSS 18 version. this results show organizational 
desired personality traits and accordance with 
completed 
Studies can help to achieve to organizational 
personality traits in military powers for modify 
acceptance, teaching and human resource 
management. 
Keywords: Isar, Helper, military organization, 
personality traits, desired traits, organizational. 
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  مقدمه
ود گذشـتن و مقـدم   ایثار و فداکاری به معنای از خ

 کـه  های متعـالی اسـت   ، از ارزشداشتن دیگران برخود
ایـن  . را به وجـه نیکـویی سـتوده اسـت     آنقرآن کریم 

یک عامل در تاریخ دفاع مقدس به عنوان عاملی استراتژ
آفرینی داشته و بعد از جنگ نیز نه تنها در عرصـه   نقش

نظامی به عنوان یکی از عوامل توان دفاعی ایران مطرح 
های کلـی نظـام در    بوده بلکه به عنوان یکی از سیاست

  . باشد ه طور جدی مد نظر میعرصه فرهنگی ب
از بعد سازمانی با توجه به نقش مهمی که شخصیت 

ها بـه   تواند در عملکرد سازمان ها می کارکنان و رفتارآن
های نظامی ایفا نماید تـاکنون مفـاهیم    ویژه در سازمان

رفتـار   )OCB( 1ازمانی مـدنی  مختلفی ازجمله رفتار س
جوشـی   –خود ) POB( 2اجتماعی مطلوب –سازمانی 
و در سطح مـدیریت و فرمانـدهی نیـز    ) OS( 3سازمانی

  .مطرح شده است) SL(  4اصطالح رهبری خدمتگذار
مبتنی بر نگرشی چند ) OCB(رفتارسازمانی مدنی 

دوستی و متابعـت   دو رفتار سازمانی نوع هبعدی و بر پای
شود که به کـارایی   ، به رفتار کارکنانی اطالق میفراگیر

رفتـار سـازمانی   . کننـد  و اثربخشی سازمان کمـک مـی  
نیز رفتاری سازمانی است که با هـدف  ) POB(مطلوب 

گردد  ارتقای سطح رفاه فرد، گروه یا سازمان صورت می
تـوان عبـارت از    را مـی ) OS(جوشی سازمانی  –و خود 

مبتکرانـه خـارج از حیطـۀ    انجام کارهای داوطلبانـه و  «
تعریف کرد که اجـرای آن ضـرورت   » وظایفی کارکنانی

رسـمی قـانونی شـخص قابـل      هدارد، اما براساس وظیف
ترجمـــه  2002، 5بیرهـــوف . (بینـــی نیســـتند پـــیش
  )1387نژاد،  صدقی

 فـداکاری بـرای دیگـران،    و سـخاوت  بخشش، ایثار،
گیری فرد به  حاکی از جهت اصطالحات مرتبط به هم و

بـه شـمار   ) در نقطه مقابـل خودخـواهی  ( سمت دیگری
خودیـابی یـا    ،داشت متقابل آیند که بر مبنای چشم می

                                                            
1- Organizational Citizenship Behavior. 
2- Prosocial Organizational Behavior. 
3- Organizational Spontaneity. 
4- Servant Leadership. 
5- Bierhoff, H.W. 

سایر منافع شخصی قرار ندارند هرچند ممکن است بـه  
 پترسـون و (طور ناخواسته این مزایا نیز عاید فرد شـود  

   ).2004، 6سلیگمن 
گیری در ادبیات موضوع با اصطالحاتی  از این جهت

جنــبش و ) 1966، 8آلپــورت( 7شــق بــه مــردمنظیــر ع
بــه عنــوان یکــی از انــواع  9ت دیگــرانســمحرکــت بــه 

ی  عالقـه ) 2006 ،10رولـی (شـکوفایی   های خـود  جنبش
ایـن   .کننـد  یاد مـی  )2006، 13لیک( 12آدلر 11اجتماعی

عالقه معرف نـوعی نگـرش وسـبک زنـدگی اسـت کـه       
رسانی و خدمت کردن است در حالی کـه   متضمن یاری

دهـد   جود در زنـدگی امـروز نیـز نشـان مـی     شواهد مو
گیری سبک زندگی مبتنی بـر   ها درانتخاب جهت انسان

ترقی فردی ویا تعالی فردی با تضادهایی جدی مواجـه  
جـویی فـردی    شوند، لذا افرادی که بر ترقی وبرتـری  می

برای تعـالی و رشـد اخالقـی و معنـوی      کنند،  تاکید می
  .بالعکسفردی چندان اهمیتی قائل نیستند و 

کننـده   گرایش به ایثار برای روانشناسـان هـم گـیج   
هـای مربـوط بـه رفتـار انسـانی       است زیرا اکثـر نظریـه  

گری برای تبیین  انتفاع -فرضیات مشابهی در مورد خود
امـا  ). 2007، 14اسـکات و سـگلو  (انـد   ایثار ارائـه کـرده  
تری که بر ادبیات ایثار سایه افکنده، این  پرسش اساسی

افراد ایثارگر ازصفات پایـدار متفـاوت و یـا     است که آیا
اســتعداد قابــل اتکــاء بــه ســمت رفتارهــای ایثارگرانــه 

  برخوردار هستند؟
گـری رایـج در    انتفـاع  –هـای خـود    برخالف نظریه

دهی بـه ایـن سـوال برخـی      روانشناسی، درجریان پاسخ
محققــین موضــوع تیــپ شخصــیتی مطلــوب را مطــرح 

هـای اخیـر بـه ایـن      لگرایش محققین در سـا  .اند کرده
، بـر   های این تیپ شخصـیتی  پدیده و جستجوی ویژگی

پایه دو منبع متفاوت استوار بوده اسـت؛ از یـک طـرف    

                                                            
6- Peterson,C. & Seligman, M. 
7- Love of people. 
8- Allport٫ G.W. 
9- Movement toward others. 
10- Rule, R . 
11- Social Interest. 
12- Adler,A. 
13- Leak ,VK. 
14 Scott, N & Seglow , J. 
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هایی که در زندگی واقعی  های موجود بین انسان تفاوت
ولو این که برایشان گران تمام شود، تمایل دارند بـه   –

دیگران کمک کنند و یک گروه کنترل و از طرف دیگـر  
هـای مثبـت    شواهد موجـود مبتنـی بـر ثبـات واکـنش     

  .های دراز مدت اجتماعی در پژوهش
رسان یـا   شخصیت یاری) 1998( 1پنرو فینکلشتاین

گـرایش  «. انـد  یا ایثارگر، به صورت ذیل تعریـف نمـوده  
مستمر و بادوام نسبت بـه رفـاه و حقـوق افـراد دیگـر،      

ای  احساس همدلی کردن با آنان و رفتار کردن به گونـه 
نقـل از   2002(سلیگمن . »که منافع آنان را تامین کند

در این زمینه ) 1385ترجمه پاشا شریفی،  2004، 2کار
دوسـتی تاکیـد    زمینه بر وجود انگیزش خاص برای نوع

 2002؛ 1991(و همکـاران  3به نظر باتسون. کرده است
وقتی ما دیگـران  ) 2007، 4نقل از هافمن 2001احمد، 

بینیم، وجـود   مند کمک میرا در حال درماندگی یا نیاز
منـدی از نیمـرخ شخصـیتی     بعضی عوامل شـامل بهـره  

هــای درونــی شــده طرفــداری از  طرفــدار جامعــه ارزش
جامعه از طریق فرایند اجتمـاعی شـدن و رسـیدن بـه     

شود که همدلی  مرحله رشد اخالقی سطح باال سبب می
بر این اساس، تجارب اجتماعی . هیجانی را تجربه کنیم

که منجر به رشد نیمرخ شخصیت طرفدار شدن خاصی 
گـرزین یـانو و   (شود، شناسـایی شـده اسـت     جامعه می
  .)2002، 6؛ شولمان1997، 5آیزنبرگ

توان تحت عنـوان   رسانی را می تمایل افراد به یاری 
داری، تحمل و شکیبائی، عـدالت،   های خویشتن فضیلت

، 7فریـز ج( احسان و تدبیر و دوراندیشـی خالصـه کـرد    
دهـد کـه    این پنج فضیلت اخالقـی نشـان مـی    ).1998

بُعدی ندارند، بلکـه   دوست، شخصیتی تک شخصیت نوع
ــرل    ــامل کنت ــه ش ــه از شخصــیت وی ک ــدین جنب چن

ها، ابتکار، باورهای راستین، مهربانی و  ها و محرک انگیزه

                                                            
1- Penner , L.A., &  Finkelstein M.A .,  
2- Carr,A. 
3- Batson, C. 
4- Hoffman, k. 
5- Graziniano,W. & Eisenberg,N. 
6- Schulman,M. 
7- Jeffries, V. 

دوراندیشی اسـت، در رفتارهـای مثبـت اجتمـاعی وی     
  . گذارند تأثیر می

دوسـت   تیپ شخصیت نوع های عمده یکی از ویژگی
بــر اســاس مــدل پــنج ) شخصــیت مطلــوب اجتمــاعی(

دوسـتی   مـرور ادبیـات نـوع    .است 8پذیری عاملی، توافق
دهـد از میـان پـنج عامـل بـزرگ شخصـیت،        نشان می

رفتارهـای  بـا   حـائز بـاالترین همبسـتگی    پـذیری  توافق
. باشـد  رسانی مـی  دوستی، مهربانی و رفتارهای یاری نوع

باعث تحریک  پذیری توافقرسد که  میهمچنین به نظر 
تــر از بابــت رفــاه و ســعادت دیگــران در  دغدغــه بــیش
نقـل از   2001و همکـاران،   9کـول (شـود   معضالت مـی 

دوستی،  پذیری با نوع توافق ).2004پترسون وسلیگمن، 
هـای اجتمـاعی    فردی خوب در کـار و زمینـه   روابط بین
دو  10دنپذیری و با وجدان بـو  صفات توافق. همراه است

گرایی آیسنیک هسـتند لـذا    پریشی عامل مرتبط با روان
فردی سرد هستند  ناپذیر از لحاظ روابط بین افراد توافق

انـد قراردادهـای    و افرادی کـه از نظـر وجـدان ضـعیف    
که هر عامل  با توجه به آن. کنند اجتماعی را رعایت نمی

در مدل پنج عاملی از شش وجه تشکیل شـده اسـت و   
هـای   تـوان نیرومنـدی   باال در این وجوه را میهای  نمره

پذیری شش وجه شـامل   شخصی تلقی کرد، برای توافق
دوسـتی، اطاعـت،    های اعتماد، روراستی، نوع نیرومندی

خویی، گزارش شده است و برای با وجدان  فروتنی و نرم
اند عبارتند  هایی که با شش وجه مرتبط بودن نیرومندی

شناسی، تالش در راه  وظیفه شایستگی، نظم وترتیب،: از
کاسـتا و مـک   . (اندیشـی  پیشرفت، خودانضباطی و ژرف

  ) 1999، 12جان و سریواستاوا 1992، 11کرای
رسانی  های طوالنی در مورد گرایش به یاری پژوهش

آیزنبــرگ و (دوســت منطبــق اســت  بــا شخصــیت نــوع
طبـــق نتـــایج مطالعـــه اولینـــر و ) 1999همکـــاران، 

رســان در جنــگ، در   ریافــراد یــا ) 1988(13اولینــر
خـواهی، رعایـت قـوانین و مقـررات      خیراندیشی و نیک

                                                            
8- Agreeableness. 
9- koole. 
10- Conscientiousness. 
11- Costa, P.T., & McCrae, R.R. 
12- John,O. and srivastava,S. 
13- Oliner.S, & Oliner.P, 
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اخالقی، مسئولیت فردی و اجتماعی توجـه نسـبت بـه    
های توجه به دیگـران   عدالت، کنترل درونی خود، ارزش

و مراقبت از آنان و نیز سخاوت و بزرگواری در مقایسـه  
هـا نیـز    بررسی. تری کسب کردند با دیگران امتیاز بیش

رسـان، در مقایسـه بـا یـک گـروه       شان داد افراد یارین
دهنده نبودنـد،   کنترل متشکل از کسانی که بالقوه یاری

درمعیارهــای مســئولیت اجتمــاعی و همــدلی عــاطفی، 
تـری   کنترل درونی و نگـرش بـه عـدالت، امتیـاز بـیش     

دکرامر ، 2000، 1مثل بریانو همکاران. ( دست آوردند به
ــگ ؛ ترجمــه 2002بیرهــوف،  نقــل از 2001،  2و ونالن

  .)1998؛ پنر و فینکلشتاین، 1387صدقی نژاد، 
مثـل  (طبق نتـایج مطالعـه رفتـار مطلـوب سـازمانی      

افــراد متمایــل بــه تیــپ   ،)1988 و همکــاران،  3واتســون
شخصیتی مطلوب در محیط شغلی عالئم روحیـه مثبـت   
شامل با حرارت، عالقمند، مصمم، به هیجان آمـده نشـان   

ا هدف ارتقای سطح رفاه فرد، گروه یا سازمان، دهند و ب می
) خارج از حیطـه وظـایف  (خودجوشی سازمانی  رفتارهای

ــد نشــان مــی ــل. دهن ــه   تحلی ــای رگرســیون در مطالع ه
 6میر  و کگل 5و همکاران و بررسی پنر، میدیلی 4پودساکف

) 1387نـژاد،   ؛ ترجمه صدقی2002بیرهوف، نقل از ( 6میر
جـوانمردی رابطـه    رسـانی و  نشان داده اسـت کـه کمـک   

مثبتی بـا کیفیـت بـازده کـار دارد، شخصـیت اجتمـاعی       
 –دارد، همـدلی دیگـر    OCBمطلوب نقـش مـؤثری در   

و مفیـد بـودن   ) همدلی همراه با احساس مسؤلیت(محور 
پس از کنترل ) گرایش به انجام فعالیت اجتماعی مطلوب(

ای  خلق و خـود و رضـایت شـغلی میـزان قابـل مالحظـه      
دهـد و   را نشان مـی  OCBدوستی  یاس نوعمغایرت از مق
محور، عامـل مهمـی در پـذیرش فراگیـر      –همدلیِ دیگر 

نشـان داد  ) 1999( 7نتایج بررسـی بیرهـوف و مـولر   . دارد
روحیه با رفتارهای اجتمـاعی مطلـوب دارای همبسـتگی    

مثبت با رفتارهای مذکور همبستگی مثبت  هاست و روحی

                                                            
1- Bryan,AD. 
2- Dekremer & Vanlange. 
3- Watson,D. 
4- Podsakoff,P.M. 
5- Midili. 
6- Kegelmeyer. 
7- Muller, G.F. 

)60/0  =r (تارها همبستگی منفی و روحیه منفی با آن رف
)45/0  =r( به عالوه نتایج تحلیـل مسـیر در ایـن از    . دارد

کار داوطلبانه حمایت کرد، به این صورت که  هالگوی انگیز
خود  هگذارد و آن هم به نوب روحیه بر فضای گروه تأثیر می

در ردیف مطالعـات   .در رفتار اجتماعی مطلوب مؤثر است
شاخصـــه، از  ســـه) 1382( شـــریفیداخلـــی، بررســـی 

 یانروحیـه بسـیج   راخودگذشتگی، اخـالص و شـجاعت   
  . نشان داد

ــا توجــه مباحــث فــوق ــا مالحظــه مســاله  ب الــذکر وب
هـای مطـرح در    های فرهنگی و با توجه به ضرورت تفاوت

زمینــه فرهنــگ ایثــار وشــهادت متناســب بــا مقتضــیات 
نیروهای مسلح ج ا ایران و به ویژه سپاه پاسداران انقـالب  

، در مطالعه حاضر این موضوع جای تامل و بررسی اسالمی
های شخصیتی افراد ایثارگر چگونه است و  دارد که ویژگی

انگیزه ایثار  از آن جایی که همواره در ادبیات موضوع مساله
و اخالص فرد به طور جـدی مطـرح بـوده اسـت در ایـن      
مطالعه برای افزایش دقت نتایج و مصـون مانـدن از ابهـام    

ن زمینه تالش شد تا ضـمن شناسـایی افـراد    مطرح در ای
ــی   ــی، ویژگ ــی وآزمایش ــت عمل ــارگر در موقعی ــای  ایث ه

  .ها در مقایسه با افراد عادی بررسی شود شخصیتی آن
  
  روش

ــی    ــایی ویژگ ــرای شناس ــژوهش ب ــن پ ــای  در ای ه
از ) نفـر  366نمونـه  ( شخصیتی افراد ایثـارگر و عـادی   

رحلــه ای اســتفاده شــد امــا در م مقایســه –روش علــی 
شــرایط ) نفــر 500بــا تعــداد(شناســایی افــراد ایثــارگر 

آزمایشی شامل سه مرحله به وجود آمد کـه مطـابق بـا    
ــت    ــورد از ســه موقعی ــداقل در دو م ــد ح ــراد بای آن اف

اهداء خون به بیمـاران نیازمنـد در ایـام مـاه     (آزمایشی 
مبارک رمضان، کمک مالی برای درمان بیماران نیازمند 

ــا کمــک در  ــدارک ارزشــمند  و نهایت ــول و م عــودت پ
دانـد تـا    واکنش مثبت نشان می) گمشده به صاحب آن

دو گـروه مـورد بررسـی    . در گروه ایثارگران قرار گیرنـد 
 NEO-PI-Rپرسشـنامه شخصـیت  ) ایثارگر و عـادی (

مــک کــری و کاســتا . ای را تکمیــل کردنــد مــاده 240
ایـن آزمـون را بـرای پـنج     ، ضریب همبستگی )2004(
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بودن، توافق و  گرایی، پذیرا خویی، بروننجورر عامل روان
 91درصـد،   83درصـد،   83شناسـی بـه ترتیـب     وظیفه

ضـریب   .گـزارش کردنـد   درصد 86درصد و  76درصد، 
در ایـران طـی    Cو N ،E ،O ،Aپایایی بـرای عوامـل   

حقیقـی و  آن جملـه   چند مطالعه بررسـی شـده کـه از   
ستفاده از ، پایایی این پرسشنامه را با ا)1385(همکاران 

ی دو هفته  مونه به فاصلهروش بازآزمایی بر روی افراد ن
بـه   Cو N ،E ،O ،Aعامـل  اندازه گرفته و برای پـنج  

 درصـد  80درصـد،   79درصـد،   84درصد،  87ترتیب، 
این پنج این پژوهشگران آلفای کرانباخ . محاسبه کردند

درصد،  59 ،درصد 65 ،درصد 76عامل را نیز به ترتیب 

بـرای آزمـون   . گـزارش کردنـد   درصـد  75و درصد  48
فرضیه تحقیق نیز از آزمون آماری تحلیل واریانس چند 

  .استفاده شد spss18متغیری به کمک نرم افزار 
  
  نتایج
هـای   نتایج حاصله از ایـن مطالعـه در مقایسـه ویژگـی     

رسان و ایثارگر با عادی به تفکیک هـر   شخصیتی افراد یاری
و  3تا  1قالب جداول شماره  یک ازپنج عامل شخصیتی در

  . گردد نمودار مقایسه پروفایل شخصیتی دو گروه ارائه می
  
 

  توصیف نمرات افراد مورد بررسی در مقیاس صفات شخصیتی به تفکیک دو گروه: 1جدول 
 شاخص آماری

  متغیر 
  2گروه  1گروه

  انحراف معیار  میانگین  تعداد  انحراف معیار  میانگین  تعداد
  N (  262  5/73  66/25  104  38/101  21/25(رنجورگرایی روان
  E( 262 76/120  75/19  104 48/98  16/17(گرایی  برون

  O(  262 35/117  96/18  104 1/104  24/13( گشودگی
  A(  262 83/132  05/18  104 92/107  5/13( پذیری توافق

  C(  262 71/128  31/16  104 51/103  39/18( با وجدان
  

ــ همــان مالحظــه ) 1شــماره (ه کــه در جــدول گون
گرایی نمرات گـروه   رنجور شود در خرده مقیاس روان می

از گــروه اول  38/101بــا میــانگین ) افــراد عــادی(دوم 
. باالتر است 5/73با میانگین ) رسان وایثارگر افراد یاری(

هــا میــانگین نمــرات گــروه  و در دیگــر خــرده مقیــاس
  .د عادی باالتر استرسان و ایثارگر از گروه افرا یاری

  

نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری : 2جدول 
در خرده  های افراد جهت بررسی تفاوت میانگین

  های صفات شخصیتی مقیاس
 ValueF Sig 

  00/0  55/63  469/0  اثر پیالیی
  00/0 55/63  531/0  الندای ویلکز
  00/0 55/63  883/0  اثرهتلینگ

  00/0 55/63  883/0  بزرگترین ریشه ری

  
که مقیاس صـفات شخصـیتی از پـنج     باتوجه به این

تشـکیل شـده اسـت، بـه منظـور      ) عامل(خرده مقیاس 
ــانگین  ــاوت می ــرده   بررســی تف ــن خ ــراد در ای ــای اف ه

هـا از آزمـون تحلیـل واریـانس چنـد متغیـری        مقیـاس 
دهد که بین دو  نتایج این آزمون نشان می. استفاده شد

. اوت معنادار وجود داردگروه از نظر صفات شخصیتی تف
همچنــین آزمــون تحلیــل واریــانس بــه عنــوان آزمــون 

هـا درهـر یـک از خـرده      تکمیلی جهت بررسـی تفـاوت  
ها اجرا شد که نتایج آن در جدول بعـدی ارائـه    مقیاس

  .شده است
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  نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسه میانگین نمرات دو گروه :  3جدول
  های صفات شخصیتی از خرده مقیاس در هر یک

 شاخص آماری
  متغیر

مجموع
  مجذورات

درجه
  آزادی

  میانگین
  F  مجذورات

سطح 
 معناداری

  N (  39/57871  1  39/57871  73/88  00/0(رنجورگرایی  روان
  E( 84/36951  1  84/36951  73/101  00/0(گرایی  برون

  O(  14/13080  1  14/13080  54/42  00/0(گشودگی 
  A(  71/46177  1  71/46177  81/161  00/0(ذیری پ توافق
  C(  99/47292  1  99/47292  01/165  00/0(وجدان  با

  
ها برای هـر یـک    تر وجداگانه تفاوت جهت بررسی دقیق

. هـا آزمـون تحلیـل واریـانس انجـام شـد       از خرده مقیـاس 
دهـد تفـاوت بـین میـانگین      گونه که نتایج نشان مـی  همان

  .خرده مقیاس معنادار استنمرات دو گروه درهر پنج 
  

  رخ صفات شخصیتی گروه ایثارگر در مقایسه با گروه عادی نیم – 1نمودار 

  
  
 

رخ صفات شخصیتی گروه  نیم 1طبق نمودار شماره 
ایثارگر به شکل قابل توجه متفاوت از گروه عادی اسـت  

های متمـایز گـروه ایثـارگر در     تواند نشانگر ویژگی و می
پـذیری   گانه نئو به ویژه در زمینه توافق همه عوامل پنج

  .و با وجدان بودن باشد
  

  گروه ایثارگر=1
 گروه عادی= 2

 1گروه                   2گروه 
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  بحث 
طور که نتـایج ایـن تحقیـق نشـان داد افـراد       همان

رسان و ایثارگر در همه صفات شخصیتی بـا افـراد    یاری
هـا در صـفت    بـر ایـن اسـاس آن   . عادی تفـاوت دارنـد  

تر هستند و  رنجورگرایی نسبت به افراد عادی پایین روان
پـذیری و   گرایی، گشودگی، توافـق  مینه صفات بروندر ز

  .با وجدان بودن از افراد عادی باالترند
این نتایج از یک سو با دیدگاه باتسـون و همکـاران   

) 2007نقـل از هـافمن،    2001، احمد، 2002؛ 1991(
مبنی ) 2002(، شولمان )1997(گرزین یانو و آیزنبرگ 

رخ  گر از نـیم رسـان و ایثـار   منـدی افـراد یـاری    بر بهـره 
شخصــیتی طرفــدار جامعــه همخــوانی دارد و از ســوی 

و همکـاران و کـول و همکـاران     آکسل رودنتایج دیگر 
را تاییـد  ) 2004، نقل از پترسـون و سـلیگمن،   2001(

پــذیری حــائز بــاالترین  کــه توافــق کنــد دال بــر آن مــی
دوستی، مهربانی و رفتارهای  همبستگی با رفتارهای نوع

دوسـتی   ست و افرادی دارای تمایالت نوعپسند ا اجتماع
ــاعی و      ــد اجتم ــفات ض ــایینی از ص ــطوح پ ــوی، س ق

نتـایج  این . گذارند خودشیفتگی را به معرض نمایش می
کـه  ) 1999(همچنین با دیـدگاه جـان و سریواسـتاوا،    

دوسـت   های عمـده تیـپ شخصـیت نـوع     یکی از ویژگی
بـر اسـاس مـدل پـنج عـاملی،      ) رسـان و ایثـارگر   یاری(

  . دانست مطابقت دارد پذیری می فقتوا
با توجه به تاکیـد ادبیـات مـورد بررسـی در زمینـه      

هـای   رفتار مطلوب سازمانی و بـه ویـژه ارتبـاط ویژگـی    
رسانی،  پذیری و با وجدان بودن با یاری شخصیتی توافق

،  هـای اجتمـاعی   روابط بین فردی خوب در کار و زمینه
واند به طور غیر ت نتایج به دست آمده در این تحقیق می
هـای شخصـیتی    مستقیم تاییدی بر نقش مثبت ویژگی

روحیـه، رضـایت شـغلی،    سـان و ایثـارگر در    افراد یاری
الگوهای اجتماعی مطلوب، ارتبـاط اجتمـاعی مناسـب،    

  هـا بـه   پیشبرد اهداف سازماناخالق کار و به طور کلی 
که بـرای   به ویژه آن. های نظامی تلقی شود ویژه سازمان

پــذیری شــش وجــه شــامل  ی شخصــیتی توافــقویژگــ
دوسـتی، اطاعـت،    های اعتماد، روراستی، نـوع  نیرومندی

خویی، گزارش شده است و برای با وجدان  فروتنی و نرم
بــودن شــش وجــه شــامل شایســتگی، نظــم و ترتیــب، 

شناسی، تالش در راه پیشـرفت، خودانضـباطی و    وظیفه
هـای   اندیشی گزارش شده است که همه از ویژگـی  ژرف

  .شوند مطلوب سازمانی محسوب می
نکته حائز اهمیت در ارتباط با موضوع مورد بررسی  

تـر اصـطالح    در این مطالعه آن است کـه، درک عمیـق  
رســانی فــداکاری در فرهنــگ ایثــار و یــا  ایثــار و یــاری

ــادل آن   ــوع(اصــطالح علمــی مع در حــوزه ) دوســتی ن
 شناسی و رفتارهای اجتمـاعی مطلـوب، منـوط بـه     روان

ســاز  شــناخت فراینــدهای انگیزشــی و عــاطفی زمینــه 
فرض منابع رایج بر این است . رفتارهای مورد نظر است

کــه رفتارهــای اجتمــاعی مطلــوب بــه عنــوان رفتــاری 
بنـابراین  . انگیزشی، نتیجه عملکرد فرد و موقعیت است

گیـری اهـداف رفتارهـای     برای شناخت چگونگی شـکل 
دار افراد و شرایط مطلوب اجتماعی، باید خصوصیات پای

ها یا  ها را به عنوان انگیزه توان آن هایی که می و موقعیت
فشارها و عوامل بازدارنده تعبیر کرد، مـورد توجـه قـرار    

خصوصـــیات پایـــداری کـــه تحـــت عنـــوان . گیرنـــد
های انگیزشی، مربوط به محتوای رفتارهای  گیری جهت

 ها و مقدمات انگیزش، اجتماعی هستند به عنوان زمینه
هــای مثبــت اجتمــاعی و هــم  هــا و نگــرش هــم ارزش

گیرنـد کـه    دوستانه را در بر می های شخصیت نوع جنبه
ها به انجام رفتارهـای اجتمـاعی مطلـوب در     تمامی آن
  .شوند های خاص منجر می موقعیت

هـای   که با توجه به ارزش نکته قابل توجه دیگر آن 
حاکم بر نیروهـای مسـلح در نظـام جمهـوری اسـالمی      

 ویژه نهاد مقـدس سـپاه و بسـیج، بـا وصـف     ه ب یران وا
تـرین   که در مباحث کالسـیک مـورد اسـتناد، عـالی     آن

یافتگی را در جهـانی فکـر کـردن، دلسـوزی      سطح رشد
ها و یا بـه عبـارتی    ها فارغ از مرزها و قومیت برای انسان

محسـوب   ها یل فرد به فداکاری نسبت به انسانبهتر تما
 ا به فرهنگ اسـالم نـاب محمـدی   ، لیکن با اتکشود می

 شهادت، ایثار وساز  انسانمنشاء فرهنگ  به عنوان )ص(
بـر ایـن    .گرایی اندیشـید  توان فراتر از این حد انسان می

 و بـه اسـتناد تجـارب درخشـان دفـاع مقـدس،       اساس
افــراد امکــان و ، شــهادت ایثــار وتــأثیر فرهنــگ  تحــت

ــت  ــی  آنظرفی ــدا م ــا   را پی ــد ت ــر از کنن ــطحفرات  س
ــ انســان ــه ) بشــریت –وطــن ( هگرایان منــابع معنــوی ب
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و نظام سیاسـی مبتنـی بـر    (ویژه اهل بیت  تری به قوی
و نهایتــاً عشــق بــه خداونــد و ) والیــت فقیــه یعنــیآن 

  .ها بپردازند فداکاری در راه آن
  

  گیری  نتیجه
ــوین مطــرح در زمینــه تیــپ شخصــیتی   دیــدگاه ن

هـای   اوترسان بـه ویـژه بـا مالحظـه تفـ      ایثارگر ویاری
فرهنگی جوامع و نیازهـای خـاص مطـرح بـرای مـا در      

مندی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به  شناسایی، بهره
های نظامی و سـپاه، نیازمنـد مطالعـات     ویژه در سازمان

تـری در زمینـه    جدی است تا شـواهد و مـدارک بـیش   
های این شخصیت اثربخش و ثبات آن به دسـت   ویژگی

ایی که بـه اسـتناد ادبیـات موجـود     ج به عالوه ازآن. آید
این تیپ شخصیتی، سـاختاری چنـد   ) 1388شریفی، (

بعدی دارد ضروری است از طریق مطالعات همه جانبـه  
کننده این شخصـیت بـه ویـژه در     ابعاد مختلف و تعیین

ارتباط با رفتارهای مثبت سازمانی مشخص گردد تـا در  
گر پی دستیابی به مدل بومی معرف تیپ شخصیت ایثار

رسان در جمعیت ایرانی بتـوان از ایـن مـدل در     و یاری
ــازماندهی     ــانی در س ــابع انس ــرورش من ــایی و پ شناس
نیروهای مسلح، و افزایش توان دفاعی و ملی کشـور در  

  .ابعاد فردی، اجتماعی و سازمانی سود برد
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