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چکیده:
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین نوعدوست ی و همتد ی بتا گترایش بته معنویتت
دانشجویان انجام شد.
روش :روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبس گی است .جامعهی آماری کلیه دانشجویان دانشتدد
ی روانشناسی دانشگا آزاد تهران مرکز است .حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد  385نفتر
( 102نفر مرد و  283نفر زن) و روش نمونهگیری ،در دس رس است .ابزار گردآوری داد هتا شتام
مقیاس خودگزارشدهی نوعدوس ی راش ون و همداران ( ،)1981مقیاس همد ی مهرابیان و اپس ین
( )1972و پرسشنامهی گرایش به معنویت روبرت کلونینگر ( )2003است .تجزیتهوتحلیت آمتاری
یاف هها با همبس گی و رگرسیون چند م غیر انجام شد.
یافتهها :ن ایج پژوهش حاکی از آن است که بین نوعدوس ی و گرایش بته معنویتت ( r =0/139و
 )sig =0/00۶و بین همد ی و گترایش بته معنویتت ( r=0/۴12و  )sig= 0/000رابطتهی معنتادار
وجود دارد .کلیهی ابعاد همد ی با م غیر نوعدوس ی و گرایش به معنویت رابطتهی معنتادار داشت ند.
ضریب رگرسیون نشان داد که نوعدوس ی میتواند پیشبینیکنند ی مثبتت و معنتادار گترایش بته
معنویت باشد .همچنین م غیر همد ی و مؤ فههای همد ی مشارک ی ،مؤ فه همد ی نسبت به دیگران
نیز پیشبینیکنند ی معنادار گرایش به معنویتت بودنتد .در بررستی متدل مفهتومی پتژوهش هتم
شاخصهای برازندگی ،برازش مدل و ارتباط بین این م غیرها را تأیید نمود.
نتیجهگیری :بر اساس ن ایج بهدستآمد افزایش حس نوعدوس ی ،همد ی و گرایش بته معنویتت
در بین جوانان از امور ضروری است و هرگونه بهبود در معنویت ،میتواند بهبود در ارزشهای نتوع
دوس انه را به دنبال داش ه باشد.
واژههای کلیدی :نوعدوس ی ،همد ی ،معنویت ،دانشجویان.
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Modeling Structural Equations in Investigating the
Relationship between Sympathy and Empathy with the
Desire to Spirituality in University Students
Sepah Mansoor, M.; Mahdavi Najm Abadi, Z.

Abstract:
Aim: The current study was conducted by the aim of investigating the
relationship between sympathy and empathy with the desire to
spirituality in university students.
Method: Research method is descriptive correlational. The study sample
is includes all students in psychology college in central Azad university
of Tehran. The number of sample, based on Morgan table is 385 people
(10 men and 283 woman) and the sampling method is available Data
collection instrument includes self- report scale for sympathy of Rashton
et al (1981), empathy scale of Mehrabian and Epstein (1972) and Robert
Cloninger questionnaire for desire to spirituality (2003). Data analysis
and statistical analysis were done by correlation and multi- variate
regression.
Result: The findings suggest that there is a significant relationship
between sympathy, the desire to spirituality (sig= 0.006, r= 0.139) and
between empathy and the desire to spirituality (sig= 0.000, r= 0.412). All
dimensions of empathy had a significant relationship with sympathy and
the desire to spirituality variants. Regression coefficient also confirmed
the relationship and indicated that sympathy can be a positive and
significant prediction for the desire to spirituality. Additionally, empathy
variant, the elements of cooperation empathy and empathy towards
others can also significantly predict the desire to spirituality. In
investigating the conceptual model of the research, the appropriateness
indicates of the study and the relationship between variants were
confirmed.
Conclusion: based on the findings, the increase in sympathy, empathy
and the desire to spirituality among young people is a necessary issue and
any kind of improvement in spirituality can lead to developments in
emphatic values.
Keywords: sympathy, empathy, spirituality, university students

مقدمه
 جامعهای است جوان و چنین جامعهای هرروز شاهد گس رش مراکز آموزش،جامعهی کنونی ما
 از جملته. پذیرش جوانان بهعنوان دانشجو در مقاطع تحصیلی مخ لف استت،عا ی و به دنبال آن
،وظایف مهمی که ان ظار میرود دانشگا ها و مراکز آموزش عا ی به آن توجه ویژ داشت ه باشتند
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توجه به ارزشهای اخالقی و فرهنگی ،شدوفایی و رشد تواناییها و قابلیتهای فردی و اج ماعی
و کمک به رشد عاطفی ،شخصی ی و رف اری دانشجویان ،در کنار کسب علم و دانش است (خا قی
و چناری .)139۴ ،از جملهی این ارزشها نوعدوس ی ،همد ی و گرایش بته معنویتت دانشتجویان
است.
نوعدوس ی اساساً یک ارزش واالی اج ماعی و یک تدلیف اخالقی اج ماعی است کته تضتعیف
آن ،میتواند منجر به اخ الل رابطهای در جامعته گتردد .ازنظتر ستی رایتت میلتز 1یدتی از مستال
اج ماعی مهم جوامع امروزی ،کاهش حس نوعدوس ی است (ا ول )2002 ،2کته بتهویتژ در جوامتع
شهری ،کامالً ملموس است (آرونسون ،تیموتی و روبین .)2002 ،3آگوست کنت ۴نخس ین بار مفهوم
نوعدوس ی را بهکار برد و مع قد بود در هر انسانی دو نیرو یا انگیز ی مجزا وجود دارد :یدی از آنهتا
معطوف به خود و در تعقیب منافع خود است که خودخواهی است و دیگری معطوف به دیگران و در
جهت منفعت دیگران است که نوعدوس ی است .ازنظر کنت ،نوعدوس ی شا ود ی زندگی در جامعته
است (اسدات و سگلو .)2007 ،5این مفهوم ترجمهی واژ ی آ رویسم ۶است کته از ریشته آ تر 7بته
معنای غیر ،دیگر و دیگری گرف ه شد و بیانگر رف اری است که هدف آن نفتعرستانی بته دیگتران
است (سایمونز .)1991 ،8نوعدوس ی به معنای انگیز ای ذاتی است که رف ارهای داوطلبانه را به خاطر
نفع دیگری برمیانگیزاند؛ اعما ی که به خاطر دغدغهی دیگران یا بتهوستیلهی ارزشهتا ،اصتول و
اهداف درونیشد برانگیخ ه شد اند و نه بهواسطهی ان ظار پاداشهای اج ماعی ،مادی یا اج ناب از
تنبیه (ایزنبرگ و موسن.)1989 ،9
از جمله رف ارهای نوعدوس انه میتوان به سهیم شتدن ،محبتت کتردن ،توجته نشتان دادن،
همداری کردن ،حمایت کردن ،نجات دادن دیگران از خطر و احساس همد ی کردن بتا دیگتران
اشار کرد (ا ول .)2002 ،باتسون ،داندان ،آکرمن ،بتوکلی و بیترچ )1981( 10در قا تب نظریتهی
همد ی که عمدتاً معطوف به تبیین ویژگیهای مردمان نوعدوست است ،این ویژگتی را برحستب
توانایی همدردی و میزان همد ی بیان میکنند و مع قدند افرادی که در مواجهه با وضتعیتهتای
اضطراری قادر باشند خود را به جای فرد نیازمند به کمک بگذارند و با فرد نیازمند همد ی کننتد،
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بیش ر مح م تر است اقدام به رف ار نوعدوس انه نمایند .مفهوم همد ی توسط آد ر 1ابداع شد و به
وسیله راجرز گس رش یافت و به سرعت موردقبول صاحبنظران ،محققان و مردم قرار گرفت .به
قو ی دیگر ،واژ ی همد ی برای نخس ین بار در دهه  1920و بهوسیلهی روانشناستی آمریدتایی
تیچنر( 2به نق از باو ک )2003 ،3و برای اشار به تقلید حرک ی مشاهد شد در یک کودک یک
سا ه پس از مشاهد ی آشف گی در کودک دیگر ،به کار گرف ه شد .ازنظتر کتارل راجترز)1959( ۴
حا ت همد ی و یا همد ینمودن دربردارند ی درک دقیق چارچوب مرجع درونتی فترد دیگتر ،بته
همرا ابعاد عاطفی آن است .افرادی که در این ابعاد از همتد ی بتاالیی برخوردارنتد هنگتامیکته
فردی در اطراف آنها مشد دارد پاسخ عاطفی و هیجانی نشان میدهند و در تعاقب آن ،درصدد
رفع آن مشد برمیآیند .فردی که همدل است ،در قبال زندگی و احساسات اطرافیان ختود نتوع
دوس ی و همیاری نشان میدهد (توماس .)2002 ،5همد ی ۶طبق تعریف تامپسون )2001( 7پیش
زمینهی رف ار نوعدوس انه است و توانایی تجربه و درک آنچه دیگران احساس میکنند ،میباشتد.
پژوهشهای افرادی همچون دیسی ی ،)2011( 8کونراد ،اویرین و هزینگ )2011( 9و ستیگرین و
تیلور )2007( 10نشان میدهد که دغدغههای نوعدوس ی و همد ی بته رف تار یتاریرستاندن متی
انجامد .پژوهشهای م عدد دیگری از جمله تحقیق توماس ،2002( 11به نق از علتی ،آمتوریم و
چامورو -پریموزیک )2009 ،12نیز نشان میدهد بین رف ار نوعدوس ی با حتس همتد ی رابطتهی
مثبت و معناداری وجود دارد .افزایش همد ی باعث تمای به نوعدوس ی و کاهش همتد ی باعتث
تمای بیش ر به بیتفاوتی میشود .فردی که همدل است ،در قبال زندگی و احساستات اطرافیتان
خود نوعدوس ی و همیاری نشان میدهد .برعدس کسانی که فاقد همد یاند بدون در نظر داش ن
سایرین و تأثیر اعما شان بر آنان ،صرفاً به عالیق و جا طلبیهتای ختود توجته دارنتد (بتالک،13
 ،2000نق از علی ،آموریم و همداران .)2009 ،عم نوعدوس انه زمانی میتوانتد بتهطتور قابت
اع ماد رخ دهد که توجه همدالنه به دیگری پیشاپیش آن قرار گیرد .توجه همدالنه بهعنوان یک
واکنش هیجانی یا احساساتی از قبی شفقت ،د سوزی ،دلرحمتی و همتدردی تعریتف متیشتود
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(آرنسون و همداران)2002 ،1؛ بنابراین میتوان گفت همد ی ،واکنشی درونی است که از وضعیت
عاطفی دیگری نشئت میگیرد و م ناسب با آن وضعیت است (ایزنبرگ و فابس .)1998 ،2روتچیلد
( )200۶انواع همد ی را شام همد ی شناخ ی ،همد ی عاطفی و همد ی جسمانی میداند .بهزعم
مهرابیان و اپس ین )1972( 3همد ی مؤ فههایی دارد که عبارتانتد از :همتد ی واکنشتی ،همتد ی
بیانی ،همد ی مشارک ی ،اثرپذیری عاطفی ،ثبات عاطفی ،همد ی نسبت به دیگران و کن رل؛ کته
م غیر همد ی در این پژوهش بر اساس مؤ فههای آنان موردپژوهش قرار گرفت .منظور از مؤ فهی
همد ی واکنشی ،واکنش نشان دادن به موقعیت احساسبرانگیز است .همد ی بیانی نشاندهند ی
بیان احساسات و نمایش عواطف نسبت به دیگران و جامعته استت .ستهیم نمتودن احساستات و
هیجانات خود با دیگری و سهیم شدن در هیجانتات و احساستات دیگتران را همتد ی مشتارک ی
گویند .همچنین اثرپذیری عاطفی ،تجربهی جانشینی آنچه فرد دیگری احساس متیکنتد ،استت.
برخی از افراد تمای دارند که بهطورکلی در تعامالت خود با دیگران همد ی بیش ری داش ه باشند،
آنها بهطورمعمول احساس دیگران را بیش ر احساس میکنند (احمد .)2015 ،۴مثالً فرد اگر حس
کند افرادی که در کنارش هس ند ،عصبیاند او نیز عصبی میشود .ثبات عاطفی بیانگر تحت تأثیر
قرار نگرف ن در موقعیت احساسات برانگیز است .در این صورت فرد ،وضعیت روحی و روانی ختود
را حفظ نمود و اسیر موقعیت نمیشود .مؤ فهی همد ی نسبت به دیگران به معنای توانایی فترد
در توجه به مسال از نگا دیگران است .چنین فردی میتواند احساسات و ارزشهای دیگتران را
درک کند و دنیا را از زاویهی دید آنها ببیند و درنهایت ،مؤ فهی کن رل نیز حتاکی از تستلط یتا
عدم تسلط بر خود در زمان بروز موقعیتهای احساساتبرانگیز است.
در برخی از پژوهشها از جمله شاخصهای بسیار مهمی که همبس گی قوی با همد ی در افتراد
دارد ،معنویت و گرایش به امور معنوی است (هوبر و مک دونا د .)2012 ،5اهمیت معنویتت ۶و رشتد
معنوی انسان در چند دهه گذش ه بهصورتی روزافزون توجه روان شناستان و م خصصتان بهداشتت
روانی را به خود جلب کرد است ،بهگونهای که سازمان جهانی بهداشتت در تعریتف ابعتاد وجتودی
انسان ،به ابعاد جسمانی ،روانی ،اج ماعی و معنوی اشار میکند و بُعد چهارم ،یعنی بُعد معنوی را نیز
در رشد و تدام انسان مطرح میسازد (وست 1383 ،و هی و هود .)1999 ،7واژ ی معنویت معتانی
مخ لفی دارد و گاهی با واژ ی دین اش با گرف ه میشود .درک این مطلب مهم است که معنویتت و
دین ،واژ هایی با مفهوم واحد نیس ند ،بلده آنها دو ساز ی مرتبط اما مشخصاند .درحا یکه این دو
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واژ بهعنوان م رادف تعریف میشتوند ،محققتان تفتاوت بتین ایتن دو را تأییتد کترد انتد .زینبتاور،
پارگامنت ،ری ،باتر و همدارانش )1997( 1مع قدند دین در واقع با عضویت رسمی سازمانی ،باورها و
یا عقاید افراد مرتبط است ،درحا یکه معنویت با نزدیدی به یک موجود برتر و یا احساستی ناشتی از
ارتباط با جهان و موجودات زند در ارتباط است؛ معنویت ،جستوجویی برای دریافت معنایی عمیتق
از ارتباط زندگی با جهان و خدا است .بهعبارتدیگر ،دین شام اع قادات و اعمال مترتبط بتا گترو
های سازمانیاف ه و مراسم مذهبی است؛ درحا یکه معنویت ،مس لزم احساس تجربته بترای معنتا و
هدف در زندگی است (اسپرانگ اسلی ر و جدس.)2012 ،2
تعاریف م عددی از معنویت در ادبیات مدرن اراله شد است که بهگونهای به دنبال اتصتال بتین
فرد ،جهان و خدا میباشند .این تعاریف عناصر مش رکی را مطرح میکنند :خوددرونی ،جستوجتویی
برای ارزشهای کلی که خودمحوری را از فرد جدا میسازد ،همد ی عمیق با تمام موجودات زنتد و
درنهایت ،تمای به در تماس بودن با منبع زندگی (ماهادوان)2013 ،3؛ اما تعریف دیگتر ،م علتق بته
پ رسون و سلیگمن )200۴( ۴است که معنویت را ارتباط خصوصی و صمیمی بین انسان و ختدا متی
دانند و مع قدند دامنهای از فضیلتها نشانهی معنویت است که در زندگی نمایانند و در یک زنتدگی
خوب تجلی مییابند .ا دینتز ،هداست ورم و هتوگز )1988( 5مع قدنتد کته معنویتت از واژ ی التتین
اسپیری وس ۶به معنای نقش زندگی یا روشی برای بودن و تجربه کردن است که با آگاهی یتاف ن از
یک بُعد غیر مادی بهوجود میآید و ارزشهای قاب مشخص ،آن را معین میسازد.
اگرچه در ادبیات پیشین ا گویی در مورد نحو ی تأثیرگذاری م غیرهای موردمطا عه بتر یدتدیگر
کم ر وجود دارد ،اما با توجه به تحقیقات صورت گرف ه در این زمینه بتهنظتر متیرستد گترایش بته
معنویت بهواسطهی ارتباط با همد ی ،با نوعدوس ی نیز ارتباط داش ه باشد .بهطور مثال ،در پژوهشتی
که توسط مورگان ( )2001انجام شد  ،مشخص گردید که افراد دیندارتر ،نسبت به افرادی که دین
دار نیس ند ،دوس انهتر به نظر میرسند و با دیگران همدتاری بیشت ری دارنتد (بته نقت از :مردانتی
و ندانی ،کجباف ،قضایی و داوودی )139۴ ،و یا رابطه بین نوعدوس ی ،همد ی و معنویت دانشجویان
آمریدا را هوبر و مک دونا د ( )2012انجام داد و یاف ههای پژوهش آنان نشان داد کته گترایش بته
معنویت پیشبینیکنند ی قوی همد ی و نوعدوس ی است و تجتارب معنتوی اثتر مست قیم بتر نتوع
دوس ی و همد ی دارد .ساسلو ،جان ،پیف ،ویلر و همداران )2013( 7نیز با بررسی دیدگا های جدیتد
دربار ی رابطهی مهربانی با نوعدوس ی و اهمیت اج ماعی معنویت ،طی  5مرحلهی مطا عاتی ،متدل
جامعی از معنویت ،دینداری ،شفقت و نوعدوس ی اراله کرد اند .بر اساس ن تایج ایتن مطا عته ،بتین
1
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معنویت ،دینداری ،شفقت و نوعدوس یِ افراد رابطه بهدست آمد و ارتبتاط بتین دیتنداری و شتفقت
پس از کن رل اثر معنویت معنادار بود؛ بنابراین پژوهشگران اس دالل کرد اند که معنویت و رف ار نوع
دوس انه ،پیشبینیکنند ی شفقت است و تمای افراد معنوی به نوعدوس ی بیش ر استت .بترا ،بهترا،
پاتنایک ،چاترجی و همدارانش )201۴( 1ضمن بررسی رابطهی معنویت ،نوعدوس ی و بخشندگی در
هندوس ان ،ن یجه گرف هاند که بین معنویت و نوعدوس ی و سخاوت رابطتهی معنتاداری وجتود دارد.
همچنین ،زو ،سلدوک ،ما دوم اسمیت ،ماهاسن و همداران )2015( 2با هدف یتاف ن ارتبتاط منفتی
بین دینداری و نوعدوس ی کودکان سراسر جهان پژوهشی را انجام داد انتد؛ امتا در پتژوهش آنتان
خانواد های مذهبی ،همد ی بیش ر فرزندانشان را گزارش داد اند؛ یعنی نوعدوس ی کودکتان ختانواد
های معنوی بیش ر از خانواد های غیر معنوی بود .احمد )2015( 3هم به بررسی رابطه بین شخصیت
معنوی و همد ی عاطفی دانشجویان پزشدی و طب یونانی پرداخ ه و به این ن یجه دست یاف ته کته
شخصیت معنوی با همد ی ارتباط مثبت دارد و دانشجویان با شخصیت معنوی ،نگرش همدالنهتری
نسبت به بیماران و دیگران دارند .پرسون و کاجونیوس )201۶( ۴همتد ی و ارزشهتای جهتانی بتر
اساس تئوری همد ی -نوعدوس ی را طی دو پژوهش مجزا در آمریدا انجتام داد و بته ایتن ن یجته
رسیدند که همد ی رابطهی قوی با ارزشهای نوعدوس انه دارد و در بین مؤ فتههتای همتد ی ،تنهتا
مؤ فه همد ی شناخ ی با نوعدوس ی معنادار نیست .همچنین ارتباط معنادار بین رف تار نتوعدوست انه،
احساس همدالنه و مسئو یت اج ماعی با شتادی دانشتجویان ( )p› 0/05را میتزاری علتی و دشتت
بزرگی )201۶( 5به دست آورد اند؛ بنابراین میتوان گفت در اکثر پژوهشهای ختار از کشتور بتین
همد ی ،نوعدوس ی و معنویت رابطهی معنادار به دست آمد استت .در ایتران ،یاف تههتای پتژوهش
عباسی و حج ی ( )1395نقش تعدی گر مقابلهی مذهبی مثبت و منفی را در رابطه با همد ی دانتش
آموزان مثبت ارزیابی کرد اند .پژوهش مردانی و ندانی و همداران ( )139۴بیانگر رابطهی معنتاداری
بین نوعدوس ی با دینداری ،جهتگیری مذهبی درونی ،جهتگیری مذهبی بیرونی ،باورهای دینی و
ا زام به وظایف دینی است .در این پژوهش ،محققین ن یجه گرف هاند که با افزایش میزان دینداری
در افراد ،اح مال اینده افراد رف ارهای نوعدوس انه از خود نشتان دهنتد ،افتزایش مییابتد .همچنتین
نریمانی ،صادقیه اهری ،اسماعیلی نژاد و سلیمانی ( )1392بین نوعدوس ی ،حس همد ی و انگیتز ی
مسئو یتپذیری اج ماعی رابطهی مثبت معناداری بهدست آورد اند .هاشمی،آریتن پتور و ماشتینچی
عباسی ( )1392نیز به بررسی نقش جهتگیری اج ماعی بر رف ار اخالقی با توجه به نقتش میتانجی
نوعدوس ی پرداخ هو ن ایج پژوهش آنان نشان داد که با افزایش جهتگیری اج ماعی و افزایش نتوع
دوس ی بهعنوان م غیر میانجی بر میزان رف ار اخالقی افزود میشود .عتالو بتر ایتن ،بته متوازات
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افزایش جهتگیری اج ماعی بر میزان نوعدوس ی افزود میشود .ا ب ته برختی از پتژوهشهتا هتم
رابطهی معناداری بین م غیرهای موردمطا عه پژوهش به دست نیاورد اند .مثالً احمتدی ( )1388بته
بررسی نوعدوس ی در روابط روزمر ی اج ماعی شهر یاسو پرداخ ته و بته ایتن ن یجته رستید کته
همد ی تأثیری بر نوعدوس ی ندارد .از طرفی برخی از محققان نیز اذعان دارند که بتا بهتر گیتری از
آموز های مذهبی و افزایش همد ی میتوان گرایش به معنویت جوانان را بهبتود بخشتید (عباستی،
)138۶؛ بنابراین گرایش به معنویت میتواند از طریق افزایش نوعدوس ی و احساس همدالنه توسعه
یابد .از طرفی جدا شدن از دین و سبک دینی ،بزهداریها و کجرف اریهای مخ لفی را جلوی پتای
جوانان میگذارد .دانشجو نیروی نخبه و س ونهای پیشرفت و تعا ی یک کشور است .آنچته او را در
مسیر رشد و وظیفهشناسی و نهایت با ندگی و مفید بودن برای کشورش کمک کرد و سیر میدهد،
ری هایی است که زندگی او در آنها جریان پیدا میکند؛ آن ری ها همان چیزی است که میتوانتد
او را به سرمنزل تعا ی و کماالت برساند .آرامش فدری و روحی تنها با ارتباط انسان با مبدأ هست ی
تأمین میشود و طمأنینه الزم برای فراگیری علوم با پیریزی و فونداستیون معنویتت در دل انستان
ایجاد میشود .با توجه به اینده دانشگا مهمترین نقش را در دوران زندگی هر دانشجو ایفا میکند و
بر زندگی آیند دانشجو و اینده چته رف ارهتایی را از ختود بتروز خواهتد داد ،بستیار تأثیرگتذار استت
(عنای ی ،آراس ه و نظاف ی پایانی ،)2012 ،1بر این اساس ،دانشگا متیتوانتد بتا برنامتهریتزیهتای
مشخص و هدفمند در را اع الی ارزشهای انسانی همانند نتوعدوست ی ،همتد ی و معنویتت گتام
بردارد؛ زیرا نزدیک شدن به سلوکها و آداب دینی میتواند بس ر سا می را برای رشد یتک دانشتجو
رقم بزند؛ بنابراین توجه به موضوع نوعدوس ی ،همد ی و معنویت در دانشگا ها و در بین دانشجویان
از ضروریات مهم فعلی کشور است .ازاینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین نوعدوست ی و
همد ی دانشجویان با گرایش به معنویت آنان ،در تالش جهت پاسخ علمی به این سؤال استت کته
آیا بین نوعدوس ی ،همد ی با معنویت دانشجویان رابطه وجود دارد یا خیر؟ در ایتن پتژوهش ضتمن
مطا عهی روابط ساز های مطرحشد که به کمک پیشینه تحقیق صورت گرفتت ،متدل مفهتومی و
فرضیات پژوهش به شد ذی ترسیم میشود.
نوعدوستی
همدلی
گرایش به
معنویت
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شکل  -1مدل فرضی روابط بین متغیرها در پژوهش حاضر

روش پژوهش
این مطا عه به حاظ هدف ،در زمر تحقیقات کاربردی و به حاظ شتیو ی اجترای تحقیتق ،در
زمر ی تحقیقات توصیفی -همبس گی است که به شد میدانی صورت گرف ه است .جامعهی آماری
پژوهش شام  ۶132نفر از دانشجویان رش ههتای روانشناستی و علتوم اج متاعی دانشتدد روان
شناسی دانشگا آزاد اسالمی واحد تهران مرکز میباشند .از این تعتداد  ۴503نفتر در رشت هی روان
شناسی و  1۶29نفر در رش هی علوم اج ماعی تحصی میکنند .حدود  90درصد از این دانشتجویان
را دخ ران تشدی میدهند .بهمنظور تعیین حجم نمونه ،از جدول مورگان و کرجسی 1اس فاد شد؛ و
 385نفر بهعنوان حداق نمونهی موردنیاز ،به دست آمد .نمونهی آماری با روش در دس رس ان خاب
شد و با توجه به برآورد حداق حجم نمونهی آماری ،تعداد  ۴00پرسشنامه بین دانشجویان توزیتع
شد .با توجه به پرسشنامههای جمعآوریشد  ،مواردی که فاقد اطالعات کام بودند ،حتذف شتد و
 385پرسشنامه که توسط دانشجویان تدمی شد بود ،مبنای تجزیهوتحلی قترار گرفتت .از افتراد
شرکتکنند در آزمون 102 ،نفر مرد و  283نفر زن بودند .از این تعداد  227نفر رش هی روانشناسی
و  158نفر رش هی علوم اج ماعی بود و  2۶2نفتر از اعضتای نمونتهی آمتاری ،مجترد و  123نفتر
م أه میباشند.
ابزارهای پژوهش
در این پژوهش از سه ابزار اس اندارد اس فاد شد است که عبارتاند از:
الف) پرسشنامه نوعدوستی :مقیاس خودگزارشدهی نوعدوس ی از جملته مقیتاسهتایی
است که راش ون ،چریسجون و فیدن 2در سال  1981طی پژوهشی آن را ابداع ،اع بار یابی و معرفی
نمودند .این مقیاس شام  20گویه در طیف پنجدرجهای یدرت است (بیش ر اوقات ،اغلب ،بیش ر از
یکبار ،یکبار ،هرگز) .تمامی گویهها مثبت بود و روش نمر گذاری از  5ام یاز (بیش ر اوقات) تتا 1
ام یاز (هرگز) میباشد .راش ون و همداران ضریب پایتایی ایتن پرستشنامه را در پتنج گترو مجتزا
بررسی نمود و ضرایب  0/87 ،0/78 ،0/83 ،0/8۴و  0/8۶بهدست آورد اند .ضریب آ فای کرونبتاخ
ک پرسشنامه را راش ون و همداران  0/89گزارش کرد اند .در ایران روایی صوری این پرسشنامه
تأیید شد و پایایی پرسشنامه با روش ضریب آ فای کرونباخ  0/8۴3به دست آمد استت (وزیتری،
 .)1395در این پژوهش نیز ضریب آ فا برای این مقیاس  0/857به دست آمد است.
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ب) پرسشنامهی همدلی مهرابیان و اپستین :برای ارزیتابی میتزان همتد ی افتراد از
مقیاس همد ی مهرابیان و اپس ین )1972( 1اس فاد شد .این مقیاس دارای  33پرسش است کته 17
پرسش آن بهصورت مثبت و  1۶پرسش دیگر بهصورت معدوس طرح شد اند .پرسشهای شمار ی
 32 ،30 ،28 ،2۶ ،2۴ ،23 ،21 ،20 ،12 ،13 ،11 ،۶ ،۴ ،3و  33پرسشهای منفی مقیاس را تشدی
دادند و بقیهی سؤالها ،پرسشهای مثبت را تشدی میدهند .پرسشها بهصورت مقیاس پنجدرجته
ای یدرت از کامالً موافقم تا کامالً مخا فم طرح شد که به ترتیب ام یازهای  5تا  1را کستب متی
کنند و در پرسشهای منفی ام یازها معدوس از  1تا  5است .این پرستشنامه شتام هفتت خترد
مقیاس است که عبارتاند از :خرد مقیاس همتد ی واکنشتی ( ۶ستؤال) ،همتد ی بیتانی ( 5ستؤال)،
همد ی مشارک ی ( ۶سؤال) ،اثرپذیری عاطفی ( ۶سؤال) ،ثبات عاطفی ( ۴سؤال) ،همد ی نسبت بته
دیگران ( ۴سؤال) و کن رل ( 2سؤال) .ضریب پایایی ایتن مقیتاس در پتژوهش مهرابیتان و اپست ین
 0/8۴به دست آمد است .زرشقایی ،نوری و عریضی ( )1389بته بررستی اع بتار و روایتی مقیتاس
همد ی مهرابیان و اپس ین در ایران پرداخ هاند .آنان ضریب پایایی پرستشنامه همتد ی را بتا روش
بازآزمایی  0/599و ضریب همسانی درونی خرد مقیاسهای آن را به ترتیب همد ی واکنشتی ،0/۶5
همد ی بیانی  ،0/50همد ی مشارک ی  ،0/۴9اثرپذیری عاطفی  ،0/۴7ثبات عتاطفی  ،0/39همتد ی
نسبت به دیگران  0/۴0بهدست آورد اند .آنان مع قدند که مقیاس همتد ی بترای است فاد در ایتران
کفایت الزم را دارد .ضریب همبس گی نمر ی ک مقیاس با خرد مقیتاسهتای مست خر حتاکی از
روایی نسب اً مناسب این مقیاس و ضریب بازآزمایی این مقیتاس نیتز حتاکی از اع بتار مناستب ایتن
مقیاس بود و در مجموع مقیاسی مناسب برای اقدامهای پژوهشی به شمار میآید .در ایتن پتژوهش
نیز پژوهشگر به بررسی پایایی پرسشنامه توسط روش ضریب آ فای کرونباخ اقدام نمود و ضتریب
 0/۶0به دست آمد .با توجه به اینده در پژوهشهای قبلی و در بررسی اع بار و روایی ایتن مقیتاس
نیز ضریب پایایی در همین حدود به دست آمد  ،بنابراین کفایت مقیاس همد ی در جامعتهی آمتاری
بر پژوهشگر محرز شد.
ج) پرسشنامهی میزان گرایش به معنویت :چارچوب اصلی این پرسشنامه ،اس اندارد
م علق به روبرت کلونینگر )2003( 2از روانشناسان دانشگا واشتنگ ن و نویستند ی ک تاب مشتهور
احساس خوب 3است .یدن سؤاالت پرسشنامه با توجته بته چتارچوب معنویتت استالمی در مقا ته
(مقیمی ،رهبر و اسالمی )138۶ ،مورد جرحوتعدی جتدی قترار گرف ته استت .ایتن پرستشنامه 21
عبارت در طیف  5درجهای یدرت دارد که از کامالً موافقم تا کامالً مخا فم میباشتد .بترای گزینته
های کامالً موافق  5ام یاز ،گزینه موافق  ۴ام یاز ،گزینه نظتری نتدارم 3 ،ام یتاز ،گزینته مختا فم 2
ام یاز و برای گزینه کامالً مخا فم  1ام یاز در نظر گرف ه میشود .کسب ام یاز حداکثری بیانگر ایتن
1

Mehrabian, & Epstein
Robert cloninger
3 feeling good: the science of well-being how spiritual are you
2

68

پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ،دورهی  ،7شمارهی  ،26تابستان 96

واقعیت است که فرد ازنظر گرایش به معنویت در وضتعیت مطلتوبی قترار دارد (مقیمتی و رمضتان،
 .)1390روایی و پایایی مناسب این پرسشنامه نیز به تالیتد م خصصتان امتر و پژوهشتگران قبلتی
رسید است؛ مثالً شول و کما ی ( )139۴در پژوهش خود ضریب آ فای کرونباخ ایتن پرستشنامه را
 0/82بهدست آورد اند .در این تحقیق ،پایایی پرسشنامه گرایش بته معنویتت توستط روش آ فتای
کرونباخ سنجید شد و ضریب  0/80به دست آمد که پایایی قاب قبو ی است.
جهت تجزیهوتحلی آماری یاف هها از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف اس اندارد ،جتداول توزیتع
فراوانی) و آمار اس نباطی (آزمونهای ماتریس همبست گی و رگرستیون چنتد م غیتر ) در نترمافتزار
 SPSS 20و جهت بررسی رابطهی عِلّی م غیرها و مدلسازی معادالت ساخ اری از نرمافزار Lisrel
نسخه  8/50اس فاد شد است.
یافتهها
جدول شمار  1ماتریس همبس گی بین م غیرهای موردمطا عه را نشتان متیدهتد .ایتن جتدول
جهت بررسی م غیرهای پژوهش اراله شد است.
جدول  -1نتایج ماتریس همبستگی بین نوعدوستی و همدلی با گرایش به معنویت دانشجویان

نوعدوستی

همدلی

**0/389
0/000

*0/139

**0/412

0/006

0/000

همدلی واکنشی

**0/178
0/000
**0/069
0/000

همدلی بیانی

**0/528
0/000
**0/073
0/000

همدلی مشارکتی

**0/212
0/000
**0/272
0/000

اثرپذیری عاطفی

**0/542
0/000
**0/023

0/004

0/000

ثبات عاطفی

**0/392
0/000
**0/048

0/018

P‹0/01, * P‹0/05

0/001

معنویت

0/000

*0/103

*0/168

سطح
معناداری

دیگران

0/003

0/000

ضریب
گرایش به همبستگی

سطح
معناداری

همدلی نسبت به

*0/152

-

نوعدوستی

ضریب
همبستگی

کنترل

1

متغیرها

**

ن ایج جدول فوق نشان میدهد که بین نوعدوس ی و گرایش به معنویت رابطهی مثبت و معنادار
وجود دارد اما ازنظر شدت رابطه ،این ضریب همبست گی در ستط ضتعیفی استت (هتر چته مقتدار
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همبس گی به  +1و ( -1یا قدر مطلق آن به یک) نزدیکتر باشد ،در این صورت قوت رابطته بیشت ر
خواهد بود و هر چه مقدار آن به صفر نزدیکتر شود ،در این صورت شدت رابطه کم ر خواهد بتود).
همچنین بین نوعدوس ی و همد ی و بین گرایش به معنویتت و همتد ی نیتز بتا توجته بته ضتریب
همبس گی و سط معناداری ،رابطهی مثبت وجود دارد؛ بنابراین فرضیهی اصتلی پتژوهش رابطتهی
نوعدوس ی و گرایش به معنویت و همد ی تأیید میگردد .در جدول  2ن ایج میانگین ،انحتراف معیتار
بین نوعدوس ی ،مؤ فههای همد ی با گرایش به معنویت دانشجویان اراله شد است.
جدول  -2نتایج میانگین و انحراف معیار متغیرها

نوعدوستی

74/61

82

/54

36/3

72/2

50/2

83/3

82/1

87/1

16/11

معنویت

گرایش به

41/20

85/74

همدلی واکنشی

همدلی بیانی

24/20

75/18

15/12

33/12

52/16

مشارکتی

همدلی

عاطفی

اثرپذیری

ثبات عاطفی

به دیگران

همدلی نسبت

کنترل

انحراف
معیار

37/6

میانگین

41/1

متغیرها

جدول  1و  2ضمن گزارش میتانگین و انحتراف معیتار م غیرهتا ،بته بررستی همبست گی بتین
م غیرهای تحقیق میپردازند .ن ایج جدولها حاکی از وجود رابطهی معنادار بین م غیرهتای پتژوهش
است ( P› 0/01و  .)P›0/05باالترین ضریب همبس گی مربوط به رابطهی نوعدوست ی و اثرپتذیری
عاطفی ( )r=0/5۴و ارتباط نوعدوس ی با همد ی بیانی ( )r=0/52است .در ارتبتاط بتین گترایش بته
معنویت با مؤ فههای همد ی ،باالترین ضریب همبس گی بین همد ی مشارک ی و گرایش به معنویت
بهدست آمد ( .)r=0/27پس از آن گرایش به معنویت با مؤ فهی کن رل رابطتهی معنتادار در ستط
( )P=0/01دارد .مؤ فههای اثرپذیری عاطفی ،همد ی بیانی و ثبات عاطفی بتا گترایش بته معنویتت
رابطهی معنادار داش هاند .در جدول زیر نیز ن ایج تحلی رگرستیون چنتد م غیتر بترای پتیشبینتی
گرایش به معنویت بر اساس م غیرهای نوعدوس ی و ابعاد همد ی آورد شد است.
در جدول بعد  Bنمایانگر تغییر من ظر ی م غیر وابس ه به ازای تغییر در م غیر مس ق با ضتریب
اس اندارد نشد است β .نیز نمایانگر تغییر من ظر ی م غیر وابس ه است که بهصورت نمرات اس اندارد
شد بیان شد است t .جدول برای سنجش معناداری ضریب  Betaاست .ن تایج تحلیت رگرستیون
حاکی از آن است که نوعدوس ی پتیشبینتیکننتد ی مثبتت و معنتادار گترایش بته معنویتت استت
( P =0/000و  .)B =0/257همچنین م غیر همتد ی ( p=0/000و  )B =0/0۶8و مؤ فتهی همتد ی
مشارک ی ( P=0/000و  )B=0/30۶و مؤ فهی همد ی نسبت به دیگتران ( p=0/100و )B =0/000
نیز پیشبینیکنند ی معنادار گرایش به معنویت میباشند ،اما مؤ فههای همتد ی واکنشتی ،همتد ی
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بیانی ،اثرپذیری عاطفی ،ثبات عاطفی و کن رل ن وانس هاند بهصورت معناداری گرایش به معنویتت را
پیشبینی نمایند؛ به عبارت دیگر تنها چهار م غیر پیشبین (نوعدوس ی ،همد ی ،همد ی مشتارک ی و
همد ی نسبت به دیگران) قدرت توضی م غیر مالکی (گرایش به معنویت) را دارند.
جدول  -3نتایج ضریب رگرسیون بین نوعدوستی و ابعاد همدلی با معنویت دانشجویان

ضریب رگرسیون

ضریب استانداردنشده

ضریب
استانداردشده

انحراف معیار

B

)Beta(β

t

سطح
معناداری

مقدار باقیمانده

7/207

74/868

-------

10/387

0/000

نوعدوستی

0/063

0/232

0/257

3/716

0/000

همدلی

0/059

0/074

0/068

1/247

0/000

همدلی واکنشی

0/177

0/091

0/030

0/513

0/608

همدلی بیانی

0/252

0/005

0/001

0/020

0/984

همدلی مشارکتی

0/236

1/231

0/306

5/214

0/000

اثرپذیری عاطفی

0/164

0/035

0/013

0/211

0/833

ثبات عاطفی

0/375

0/363

0/066

0/968

0/334

همدلی نسبت به دیگران

0/303

0/541

0/100

1/784

0/000

کنترل

0/510

0/300

0/042

0/588

0/557

جهت بررسی دقیقتر ارتباط بین نوعدوس ی و همد ی با گرایش به معنویت دانشجویان از روش
مدلسازی معادالت ساخ اری نیز اس فاد گردید .هدف از این تحلی  ،بررسی روابط بتین م غیرهتای
اصلی پژوهش است؛ بنابراین در اب دا ،میبایست با اس فاد از آزمون تحلی عتاملی تأییتدی روایتی
ساز را مورد آزمون قرار دهیم .آزمون برازندگی در تحلی تأییدی و مسیر ،شتاخص  ،RMSEAیتا
جتتذر بتترآورد واری تانس خطتتای تقری تب کم تتر از هشتتت درصتتد شتتاخص  X2/dfکم تتر از ستته و
( )GFH,CFL,IFI,NNFIباالتر از  90درصد است .مقدار ( )T-Valueضرایب معناداری هتر م غیتر
نیز بزرگتر از  2و کوچکتر از  -2باشد ،مدل از برازش خوبی برخوردار است یا به عبتارتی تقریتب
معقو ی از جامعه برخوردار است .همچنین بهمنظور ارزیابی مدل مفهومی تحقیق و همچنین اطمینان
یاف ن از وجود یا عدم وجود رابطهی عِلّی میان م غیرهای تحقیق و بررسی تناسب داد های مشاهد
شد با مدل مفهومی تحقیق ،م غیرها توسط مدل معادالت ساخ اری نیز آزمون شدند .ن ایج آزمتون
م غیرها در نمودارهای زیر منعدس شد اند.
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برای بررسی رابطهی عِلّی بین م غیرهای مس ق و وابس ه و تأیید ک مدل از روش تحلی مستیر
اس فاد شد است .ن ایج حاص از خروجیهای یزرل نشان میدهد که نسبت مجذور کای به درجتهی
آزادی کم ر از سه است و سایر شاخصهای برازندگی برازش مدل را مورد تأیید قرار میدهند.

شکل  -2اندازهگیری مدل کلی و نتایج در حالت استاندارد

72

پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ،دورهی  ،7شمارهی  ،26تابستان 96

شکل  -3اندازهگیری مدل کلی و نتایج در حالت معنادار

بحث و نتیجهگیری
هیچ تردیدی وجود ندارد که در زندگی اج ماعی ،تغییرات بنیادی در حال شتد گیتری استت و
معنویت یدی از موضوعات اساسی خواهد بود .دالی ضروری برای بررسی رابطتهی معنویتت ،نتوع
دوس ی و همد ی وجود دارند که یدی از آنها تأثیری است که معنویت بتر رف ارهتای فتردی دارد و
دیگری دورنمای زندگی توأم با معنا است .معنویت ماهیت زندگی فردی و اج ماعی را تغییر میدهد،
افراد را نیرومند میسازد و ارتباط بین افراد را در جامعه دگرگون میکند .با برختورداری از معنویتت،
ارزشهای انسانی همچون نوعدوس ی و همد ی بهبود یاف ه و میتوان به آرامش و رضایت بتاطن و
شادی درونی دست یافت و محیط اج ماعی فراهم آورد تا در آن همه اعضای جامعه احساس تنهایی
و بیکسی را از خود دور کنند .نوعدوس ی و همد ی و گرایش به معنویتت از ضترورتهتای اساستی
زندگی امروزی و علیا خصوص در جوانان است.
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین نوعدوس ی و همد ی با گرایش به معنویت دانشتجویان
بود است .بر اساس یاف ههای پژوهش ،بین نوعدوست ی و گترایش بته معنویتت رابطتهی مثبتت و
معناداری وجود دارد ( r =0/139و  .)sig =0/00۶همچنین بین نوعدوس ی و همد ی و بین دو م غیر
گرایش به معنویت و همد ی نیز با توجه به ضریب همبس گی و سط معنتاداری ،رابطتهی مثبتت و
معنادار وجود دارد؛ بنابراین رابطه بین نوعدوس ی و همد ی با گرایش به معنویت تأیید متیگتردد .در
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بررسی مدل مفهومی پژوهش هم شاخصهای برازندگی برازش مدل را مورد تأیید قرار داد و ارتباط
بین این م غیرها را تأیید نمود .ن یجهای که بهدست آمد با برخی از پژوهشها هماهنگ و همخوان
است .بهطور مثال پژوهشهای افترادی همچتون دیستی ی ( ،)2011کتونراد و همدتاران ( )2011و
سیگرین و تیلور ( )2007نشان میدهد که دغدغههای نوعدوس ی و همد ی به رف تار یتاریرستاندن
میانجامد؛ یا توماس ( )2002ن یجه گرف ه که بین رف ار نوعدوس ی با حس همد ی رابطهی مثبت و
معناداری وجود دارد .افزایش همد ی باعث تمای به نوعدوس ی و کاهش همد ی باعث تمای بیش ر
به بیتفاوتی میشود ،در این پژوهش نیز بین نوعدوس ی و همد ی با ضریب  0/389رابطه به دستت
آمد .مورگان ( )2001نیز چنین ن یجهای را به دست آورد و اعالم نمود که افراد دیندارتر ،نسبت به
افرادی که دیندار نیس ند ،دوس انهتر به نظر میرسند و با دیگران همداری بیش ری دارند.
دیگر ن ایج تحقیق نیز رابطهی معناداری بین م غیرهای موردمطا عه و ابعاد همتد ی ( P› 0/01و
 )P›0/05نشان داد .باالترین ضریب همبس گی مربوط به رابطهی نوعدوست ی و اثرپتذیری عتاطفی
( )r=0/5۴و رابطهی نوعدوس ی با همد ی بیانی ( )r=0/52است .رابطه بین گرایش بته معنویتت بتا
مؤ فههای همد ی نیز معنادار شد و باالترین ضریب همبس گی بین همد ی مشارک ی و گترایش بته
معنویت بهدست آمد ( .)r=0/27پس از آن گرایش به معنویت با مؤ فهی کن رل رابطتهی معنتادار در
سط ( )P=0/01داشت .مؤ فههای اثرپذیری عاطفی ،همد ی بیانی و ثبات عاطفی هم با گرایش به
معنویت رابطهی معنادار داش ند .ضریب رگرسیون هم این ارتباطات را تأیید نمتود و نشتان داد کته
نوعدوس ی میتواند پیشبینیکنند ی مثبت و معنادار گترایش بته معنویتت باشتد .همچنتین م غیتر
همد ی و مؤ فههای همد ی مشارک ی ،مؤ فه همد ی نسبت به دیگران نیز پیشبینیکنند ی معنتادار
گرایش به معنویت بودند ،اما مؤ فههای همد ی واکنشی ،همتد ی بیتانی ،اثرپتذیری عتاطفی ،ثبتات
عاطفی و کن رل ن وانس ند بهصورت معناداری گرایش به معنویت را پیشبینی نمایند؛ به عبارت دیگر
چهار م غیر پیشبین (نوعدوس ی ،همد ی ،همد ی مشارک ی و همتد ی نستبت بته دیگتران) قتدرت
توضی م غیر مالکی (گرایش به معنویت) را دارند .ن ایج بهدستآمتد بتا ن یجتهی اکثتر تحقیقتات
پیشین همخوانی دارد .بهطور مثال ،یاف ههای پژوهش هوبر و مک دونا د ( )2012هتم حتاکی از آن
است که گرایش به معنویت پیشبینیکنند ی قوی همد ی و نوعدوس ی است .ساسلو و همدتارانش
( )2013هم بین معنویت ،دینداری و نوعدوس ی افراد رابطهای به دست آورد اند و اینگونه اس دالل
میکنند که تمای افراد معنوی به نوعدوس ی بیش ر است .همچنین بترا و همدتارانش ( )201۴بتین
معنویت و نوعدوس ی در هندوس ان رابطهی معناداری بهدست آورد اند که با ن یجهی بهدستآمد از
این پژوهش یدی است .ازنظر پرسون و کاجونیوس ( )201۶همد ی رابطهی قوی با ارزشهای نتوع
دوس انه دارد و در بین مؤ فههای همد ی ،تنها مؤ فهی همد ی شناخ ی با نوعدوس ی معنادار نیستت؛
ا ب ه در پژوهش ما مؤ فه همد ی شناخ ی هم با نوعدوس ی و هم با گرایش به معنویت معنادار بتود.
نریمانی و همداران ( )1392هم بین نوعدوس ی و حس همد ی رابطهی مثبت معنتاداری یاف تهانتد.
عباسی و حج ی ( ،)1395هاشمی و همداران ( )1392و مردانتی و نتدانی و همدتاران ( )139۴نیتز
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رابطهی معناداری بین نوعدوس ی و همد ی با دینداری گزارش کرد و مع قدند بتا افتزایش میتزان
دینداری در افراد ،اح مال اینده افراد رف ارهای نوعدوس انه از خود نشتان دهنتد ،افتزایش مییابتد.
همچنین زو و همداران ( )2015ن یجه گرف هاند که همد ی فرزندان خانواد های مذهبی بیش ر است
و یا احمد ( )2015مع قد است شخصیت معنوی با همتد ی ارتبتاط مثبتت دارد و دانشتجویان علتوم
پزشدی با شخصیت معنوی ،نگرش همدالنهتری نسبت به بیمتاران و دیگتران دارنتد ،در پتژوهش
حاضر نیز چنین رابطهای تأیید شد؛ اما برخی از پژوهشها ،ن یجهای م فاوت به دست آورد اند .مثالً
احمدی ( )1388از پژوهش خود ن یجه گرف ه که همد ی تأثیری بر نتوعدوست ی نتدارد امتا متا بتین
همد ی و نوعدوس ی ارتباط معناداری به دست آوردیم.
در تبیین یاف ههای پژوهش حاضر چنین میتوان اس نباط کرد که یدی از عوامت مهتم کته در
گرایش به معنویت جوانان میتواند مؤثر باشد ،نتوعدوست ی استت .نتوعدوست ی یتک ارزش واالی
اج ماعی و یک تدلیف اخالقی اج ماعی است که تضعیف آن ،میتواند منجر به اخ الل رابطهای در
جامعه گردد .شواهد بیانگر آن است که در ایران ،بسیاری از مردم مای هست ند بته دیگتران کمتک
کنند ،اما به نظر میرسد تمای به نوعدوس ی در ستطوح خُترد ماننتد روابتط روزمتر اج متاعی ،بته
خصوص در جامعه شهری ،در حال کاهش است (احمدی )1388 ،و این امتر ضترورت بررستی نتوع
دوس ی و افزایش حس نوعدوس ی را در جامعه ایران آشدار میسازد .در راس ای ن ایج فوق بته نظتر
میرسد که افزایش حس نوعدوس ی ،همد ی و گرایش به معنویت در بین جوانتان از امتور ضتروری
است .آنچه در عم از ن ایج این پژوهش بهعنوان پیشنهاد کاربردی متیتتوان یاد کرد ،تالش برای
باال بردن معنویت فردی و اج ماعی و ایجاد فرهنگ معنویتمحور در بین جوانان است .ن ایج حاص
از همبس گی میان معنویت و نوعدوس ی نشاندهند ی این است که هرگونه بهبود در معنویت ،متی
تواند بهبود در ارزشهای نوعدوس انه را به دنبال داش ه باشد .در ن یجه آموزش همد ی و نوعدوس ی
به افراد جامعه از همان اب دای کودکی و تدمی این آموزشها در دانشگا ها از رسا ت مهم دانشگا
ها و مسئو ین امر آموزش است .از طرفی گرایش به معنویت و ارزشهای انسانی مانند نوعدوس ی و
همد ی در جامعه ،زمینهساز گس رش رف ارهای نیدوی انسانی و باعث تعا ی انسان بهسوی کمتاالت
است؛ بنابراین ایجاد فرهنگ معنویتمحور و توجه به دیگر انسانها و ستهیم بتودن در مشتدالت و
گرف اریهای دیگران از مهمترین نداتی است که باید مدنظر قرار گیرد .ازاینرو پیشنهاد میشود بتا
ایجاد فضای دوس انه و همد ی در جامعته و همسوستازی ارزشهتای فتردی و اج متاعی در جهتت
گرایشهای معنوی برای تقویت روحیهی نوعدوس ی و همد ی اقدامات الزم انجام شتود تتا جوانتان
ب وانند از پیامدهای مثبت چنین جوّی بهر مند شوند .بیشک در چنین فضایی افراد احساس نزدیدی
بیش ری با یددیگر پیدا میکنند و نسبت به جامعه و انسانهای دیگر م عهدتر میشتوند و داوطلبانته
در جهت کمک به دیگران تالش میکنند.
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