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 تیتمعنو بته شیگترا بتای همتد  وی دوست نوع نیب رابطهی بررس هدف با حاضر پژوهش :مقدمه
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دانشتدد  انیدانشجو هیکلی آماری جامعه .است یهمبس گ نوع از یفیتوص پژوهش، روش :روش

 نفتر 385 تعداد مورگان جدول اساس بر نمونه حجم. است مرکز تهران آزاد دانشگا ی شناسروان ی
 شتام  هتاداد  یگردآور ابزار. است دس رس در ،یریگنمونه روش و (زن نفر 283 و مرد نفر 102)

 نیاپس  و انیمهرابی همد  اسیمق ،(1981) همداران و راش ونی دوس نوعی دهگزارشخود اسیمق
ی آمتار  یتوتحلهیتتجز. است( 2003) نگریکلون روبرت تیمعنو به شیگرا ینامهپرسش و( 1972)
 .شد انجام ر یم غ چند ونیرگرس وی همبس گ با هااف هی

 و r= 139/0) تیتمعنو بته شیگرا وی دوس نوع نیب که است آن ازی حاک پژوهش جین ا :هاهافتی

00۶/0 =sig )تیتمعنو بته شیگترا وی همد  نیب و (۴12/0=r 000/0 و sig= )معنتادار یرابطته 
. داشت ند معنتاداری رابطته تیمعنو به شیگرا وی دوس نوع ریم غ بای همد  ابعاد یهیکل. دارد وجود
 بته شیگترا معنتادار و مثبتت یکنند ینیبشیپ تواندیمی دوس نوع که داد نشان ونیرگرس بیضر
 گرانید به نسبتی همد  مؤ فه ،یمشارک ی همد ی هامؤ فه وی همد  ریم غ نیهمچن. باشد تیمعنو

 هتم پتژوهشی مفهتوم متدلی بررست در. بودنتد تیتمعنو به شیگرا معنادار یکنند ینیبشیپ زین
 .نمود دییتأ را رهایم غ نیا نیب ارتباط و مدل برازش ،یبرازندگ یهاشاخص
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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

 آموزش مراکز گس رش شاهد هرروز یاجامعه نیچن و جوان است یاجامعه ما،ی کنون یجامعه

 جملته از .استت مخ لف یلیتحص مقاطع در دانشجو عنوانبه جوانان رشیپذ آن، دنبال به و یعا 
 ،باشتند داشت ه ژ یو توجه آن بهی عا  آموزش مراکز و هادانشگا  رودیم ان ظار کهی مهم فیوظا
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 یاج ماع و فردی یهاتیقابل و هاییتوانا رشد و ییشدوفا ،یفرهنگ و یاخالق یهاارزش به توجه
ی خا ق) است دانش و علم کسب کنار در ان،یدانشجو رف اری و ی یشخص ،یعاطف رشد به کمک و
 انیدانشتجو تیتمعنو بته شیگرا وی همد  ،یدوس نوع هاارزش نیا یجمله از(. 139۴ ،یچنار و

 .است

 فیتضتع کته استی اج ماعی اخالق فیتدل یک وی اج ماعی واال ارزش کی اساساً یدوس نوع
 مستال  ازی دتی 1لتزیم تیترای ست ازنظتر. گتردد جامعته در یارابطه اخ الل به منجر تواندیم آن،

 جوامتع در ژ یتوبته کته (2002 ،2ا ول) است یدوس نوع حس کاهش ،یامروز جوامع مهمی اج ماع
 مفهوم بار نینخس  ۴کنت آگوست(. 2002 ،3نیروب وی موتیت آرونسون،) است ملموس الًکام ،یشهر
 هتاآن ازی ید: دارد وجود مجزا یز یانگ یا روین دوی انسان هر در بود مع قد و برد کاربه را یدوس نوع

 در و گرانید به معطوفی گرید و استی خودخواه که است خود منافع بیتعق در و خود به معطوف
 جامعته دری زندگ یشا ود  یدوس نوع کنت، ازنظر. است یدوس نوع که است گرانید منفعت جهت
 بته 7آ  تر شتهیر از کته است ۶سمیآ  رو یواژ  یترجمه مفهوم نیا(. 2007 ،5سگلو و اسدات) است
 گترانید بتهی رستاننفتع آن هدف که استی رف ار انگریب و شد  گرف هی گرید و گرید ر،یغی معنا

 خاطر به را داوطلبانه رف ارهای که است یذات یاز یانگ معنای به یدوس نوع(. 1991 ،8مونزیسا) ستا

 و اصتول ،هتاارزش یلهیوستبته ای گرانید یدغدغه خاطر به که یاعما  زاند؛یانگیبرم گریید نفع
 از اج ناب ای مادی ،یاج ماع یهاپاداش ان ظار یواسطهبه نه و اندشد  خ هیبرانگ شد یدرون اهداف

 (.1989 ،9موسن و زنبرگیا) هیتنب
 دادن، نشتان توجته کتردن، محبتت شتدن، میسه به توانیم دوس انهنوع یرف ارها جمله از
 گترانید بتا کردنی همد  احساس و خطر از گرانید دادن نجات کردن، تیحما کردن،ی همدار
 یهیتنظر قا تب در( 1981) 10رچیتب و یبتوکل آکرمن، داندان، باتسون،(. 2002 ا ول،) کرد اشار 
 برحستب رای ژگتیو نیا است، دوستنوع مردمانی هایژگیو نییتب به معطوف عمدتاً کهی همد 
ی هتاتیوضتع با مواجهه در کهی افراد مع قدند و کنندیم انیبی همد  زانیم وی همدردیی توانا

 کننتد،ی همد  ازمندین فرد با و دبگذارن کمک به ازمندین فردی جا به را خود باشند قادری اضطرار

                                                           
1 Wright Mills 
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3 Aronson, Timothy & Robin 
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به و شد ابداع 1آد ر توسطی همد  مفهوم. ندینما دوس انهنوع رف ار به اقدام است ترمح م  ش ریب
 به. گرفت قرار مردم و محققان نظران،صاحب موردقبول سرعت به و یافت گس رش راجرز لهیوس
یی دتایآمری شناستروان یلهیوسبه و 1920 دهه در بار نینخس ی برای همد  یواژ  گر،یدی قو 
کی کودک یک در شد مشاهد ی حرک  دیتقل به اشار ی برا و( 2003 ،3باو ک از نق  به) 2چنریت

( 1959) ۴راجترز کتارل ازنظتر. شد گرف ه کار به گر،ید کودک دری آشف گ یمشاهد  از پس سا ه
 بته گتر،ید فتردی درونت مرجع چارچوب قیدق درک یدربردارند  نمودنیهمد  یا وی همد  حا ت
 کتهیهنگتام برخوردارنتدیی بتاالی همتد  از ابعاد نیا در کهی افراد. است آنی عاطف ابعاد همرا 

 درصدد آن، تعاقب در و دهندیم نشانی جانیه وی عاطف پاسخ دارد مشد  هاآن اطراف دری فرد
نتوع ختود انیاطراف ساتاحسا وی زندگ قبال در است، همدل کهی فرد. ندیآیبرم مشد  آن رفع

شیپ( 2001) 7تامپسون فیتعر طبق ۶یهمد (. 2002 ،5توماس) دهدیم نشانی اریهم وی دوس 
. باشتدیم کنند،یم احساس گرانید آنچه درک و تجربهیی توانا و است دوس انهنوع رف ار ینهیزم

 و نیگریست و( 1201) 9نگیهز و نیریاو کونراد، ،(2011) 8ی یسید همچونی افرادی هاپژوهش
یمت رستاندنیاریت رف تار بتهی همد  وی دوس نوعی هادغدغه که دهدیم نشان( 2007) 10لوریت

 و میآمتور ،یعلت از نق  به ،2002) 11توماس قیتحق جمله ازی گرید م عددی هاپژوهش. انجامد
 یرابطتهی همتد  حتس بای دوس نوع رف ار نیب دهدیم نشان زین( 2009 ،12کیموزیپر -چامورو
 باعتثی همتد  کاهش وی دوس نوع به  یتما باعثی همد  شیافزا. دارد وجودی معنادار و مثبت

 انیتاطراف احساستات وی زندگ قبال در است، همدل کهی فرد. شودیمی تفاوتیب به ش ریب  یتما
 داش ن نظر در بدون اندیهمد  فاقد کهی کسان برعدس. دهدیم نشانی اریهم وی دوس نوع خود
 ،13بتالک) دارنتد توجته ختودی هتایطلبجا  و قیعال به صرفاً آنان، بر اعما شان ریتأث و نیریسا

قابت  طتوربته توانتدیمی زمان دوس انهنوع عم (. 2009 همداران، و میآمور ،یعل از نق  ،2000
 کی عنوانبه همدالنه توجه. ردیگ قرار آن شیشاپیپی گرید به همدالنه توجه که دهد رخ اع ماد

 شتودیمت فیتتعری همتدرد وی رحمتدل ،ید سوز شفقت،  یقب ازی احساسات ای یجانیه کنشوا

                                                           
1 Adler 
2 Tichner 
3 Bavolek 
۴ Rogers 
5 Thomas 
۶ empathy 
7 Thompson 
8 Decety 
9 Konrath, O’Brien & Hsing 
10 Segrin & Taylor 
11 Tomas 
12 Ali, Amorim & Chamorro-Premuzic 
13 Blouk 
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 تیوضع از که است یدرون یواکنش ،یهمد  گفت توانیم نیبنابرا ؛(2002 ،1همداران و آرنسون)
 لدیروتچ(. 1998 ،2فابس و زنبرگیا) است تیوضع آن با م ناسب و ردیگیم نشئت گریید یعاطف

 زعمبه. داندیمی جسمانی همد  وی عاطفی همد  ،یشناخ ی همد  شام  رای مد ه انواع( 200۶)
ی همتد  ،یواکنشتی همتد : از انتدعبارت که دارد ییهامؤ فهی همد ( 1972) 3نیاپس  و انیمهراب

 کته کن رل؛ و گرانید به نسبتی همد  ،یعاطف ثبات ،یعاطفی ریاثرپذ ،یمشارک ی همد  ،یانیب
 یمؤ فه از منظور. گرفت قرار موردپژوهش آنانی هامؤ فه اساس بر پژوهش نیا دری همد  ریم غ

 یدهند نشانی انیبی همد . است زیبرانگاحساس تیموقع به دادن نشان واکنش ،یواکنشی همد 
 و احساستات نمتودن میسته. استت جامعته و گرانید به نسبت عواطف شینما و احساسات انیب
ی مشتارک ی همتد  را گترانید احساستات و جانتاتیه در شدن میسه وی گرید با خود جاناتیه

. استت کنتد،یمت احساسی گرید فرد آنچهی نیجانش یتجربه ،یعاطفی ریاثرپذ نیهمچن. ندیگو
 باشند، داش هی ش ریبی همد  گرانید با خود تعامالت در یطورکلبه که دارند  یتما افراد ازی برخ
 حس اگر فرد مثالً(. 2015 ،۴احمد) کنندیم احساس  رشیب را گرانید احساس طورمعمولبه هاآن
 ریتأث تحت انگریبی عاطف ثبات. شودیمی عصب زین او اندیعصب هس ند، کنارش در کهی افراد کند
 ختودی روان وی روح تیوضع فرد، صورت نیا در. است زیبرانگ احساسات تیموقع در نگرف ن قرار

 فتردیی توانا یمعنا به گرانید به نسبتی همد  یؤ فهم. شودینم تیموقع ریاس و نمود  حفظ را
 را گترانیدی هاارزش و احساسات تواندیمی فرد نیچن. است گرانید نگا  از مسال  به توجه در

 یتا تستلط ازی حتاک زین کن رل یمؤ فه ت،یدرنها و ندیبب هاآن دید یهیزاو از را ایدن و کند درک
 .است زیبرانگاحساساتی هاتیعموق بروز زمان در خود بر تسلط عدم

 افتراد دری همد  بای قوی همبس گ که یمهم اریبس یهاشاخص جمله از هاپژوهش ازی برخ در
 رشتد و ۶معنویتت اهمیت(. 2012 ،5دونا د مک و هوبر) استی معنو امور به شیگرا و تیمعنو دارد،

 بهداشتت م خصصتان و ستانشنا روان توجه روزافزون یصورتبه گذش ه دهه چند در انسان معنوی
 وجتودی ابعتاد تعریتف در بهداشتت جهانی سازمان که یاگونهبه است، کرد  جلب خود به را روانی
 نیز را معنوی عدبُ یعنی چهارم، عدبُ و کندیم اشار  معنوی و اج ماعی روانی، جسمانی، ابعاد به انسان،

ی معتان تیمعنو یواژ (. 1999 ،7هود و  یه و 1383 وست،) سازدیم مطرح انسان تدام  و رشد در
 و تیتمعنو که است مهم مطلب نیا درک. شودیم گرف ه اش با  نید یواژ  بای گاه و داردی مخ لف

 دو نیا کهیدرحا . اندمشخص اما مرتبط یساز  دو هاآن بلده س ند،ین واحد مفهوم با ییهاواژ  ن،ید

                                                           
1 Aronson & et al 
2 Eisenberg and Fabes 
3 Mehrabian, & Epstein 
4 Ahmad, Ajaz 
5 Huber, MacDonald 
6 Spirituality 
7 Hill & Hood 
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 نبتاور،یز. انتدکترد  دییتتأ را دو نیتا نیبت تفتاوت نمحققتا ،شتوندیم فیتعر م رادف عنوانبه واژ 
 و باورها ،یسازمانی رسم تیعضو با واقع در نید مع قدند( 1997) 1همدارانش و باتر ،یر ،پارگامنت

 ازی ناشتی احساست ای و برتر موجود کی بهی دینزد با تیمعنو کهیدرحا  ،است مرتبط افراد دیعقا یا
 قیتعمیی معنا افتیدری برا ییوجوجست ت،یمعنو است؛ ارتباط در زند  موجودات و جهان با ارتباط

گترو  بتا مترتبط اعمال و اع قادات شام  نید ،گریدعبارتبه. است خدا و جهان بای زندگ ارتباط از
 و معنتا بترای تجربته احساس مس لزم ت،یمعنو کهیدرحا  است؛ی مذهب مراسم و اف هیسازمان یها

 (.2012 ،2جدس و  ریاسل نگاسپرا) استی زندگ در هدف
 نیبت اتصتال دنبال به یاگونهبه که است شد  اراله مدرن اتیادب در تیمعنو از م عددی فیتعار

 ییوجتوجست ،یدرونخود: کنندیم مطرح رای مش رک عناصر فیتعار نیا. باشندیم خدا و جهان فرد،
 و زنتد  موجودات تمام با قیعمی همد  ،سازدیم جدا فرد از را یخودمحور کهی کل یهاارزش برای
 بته م علتق گتر،ید فیتعر اما ؛(2013 ،3ماهادوانی )زندگ منبع با بودن تماس در به  یتما ،تیدرنها

یمت ختدا و انسان بین صمیمی و خصوصی ارتباط را تیمعنو که است( 200۴) ۴گمنیسل و پ رسون
 زنتدگی یک در و نمایانند زندگی در که است معنویت ینشانه هالتیفض از یادامنه مع قدند و دانند
 نیالتت ی واژ از تیتمعنو کته مع قدنتد( 1988) 5هتوگز و هداست ورم نتز،یا د. ابندییم تجلی خوب
 از اف نی یتآگاه با که است کردن تجربه و بودنی برای روش ای یزندگ نقشی معنا به ۶ وسیریاسپ
 .سازدیم نیمع را آن شخص،م قاب  یهاارزش و دیآیم وجودبهی ماد ریغ عدبُ یک

 گرییدتد بتر موردمطا عهی رهایم غ یرگذاریتأث ینحو  مورد دریی ا گو نیشیپ اتیادب در اگرچه
 بته شیگترا رستدیمت نظتربته نهیزم نیا در گرف ه صورت قاتیتحق به توجه با اما دارد، وجود کم ر
ی پژوهشت در مثال، طوربه. باشد اش هد ارتباط زین یدوس نوع با ،یهمد  با ارتباط یواسطهبه تیمعنو
نید کهی افراد به نسبت ،دارترنید افراد که د یگرد مشخص شد ، انجام( 2001) مورگان توسط که
ی مردانت: از نقت  بته) دارنتدی شت ریبی همدتار گرانید با و رسندیم نظر به تردوس انه س ند،ین دار

 انیدانشجو تیمعنو وی همد  ،یدوس نوع نیب طهراب یا و( 139۴ ،یداوود ویی قضا کجباف، ،یو ندان
 بته شیگترا کته داد نشان آنان پژوهش یهااف هی و داد  انجام( 2012) دونا د مک و هوبر را دایآمر

نتوع بتر میمست ق اثتری معنتو تجتارب و است یدوس نوع وی همد ی قو یکنند ینیبشیپ تیمعنو
 دیتجد یهادگا یدی بررس با زین( 2013) 7همداران و لریو ف،یپ جان، ساسلو،. داردی همد  و یدوس 
 متدل ،یمطا عات یمرحله 5ی ط ت،یمعنوی اج ماع تیاهم و یدوس نوع بای مهربان یرابطه یدربار 
 نیبت مطا عته، نیتا جین تا اساس بر. اندکرد  اراله یدوس نوع و شفقت ،یدارنید ت،یمعنو ازی جامع

                                                           
1 Zinnbauer & Pargament, Rye,Butter, Belavich, at al 
2 Sprung, Sliter & Jex 
3 Mahadevan 
4 Peterson & Seligman 
5 Elkins &Hedstrom, Hughes 
6 Spiritus 
7 Saslow & John, Piff, Willer,at al. 
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 شتفقت و یدارنیتد نیبت ارتبتاط و آمد دستبه رابطه افراد یِوس دنوع و شفقت ،یدارنید ت،یمعنو
نوع رف ار و تیمعنو که اندکرد  اس دالل پژوهشگران نیبنابرا ؛بود دارمعنا تیمعنو اثر کن رل از پس

 بهترا، بترا،. استت ش ریب یدوس نوع بهی معنو افراد  یتما و است شفقت یکنند ینیبشیپ ،دوس انه
 دری بخشندگ و یدوس نوع ت،یمعنو یرابطهی بررس ضمن( 201۴) 1همدارانش وی جچاتر ک،یپاتنا

. دارد وجتود یمعنتاداری رابطته سخاوت و یدوس نوع و تیمعنو نیب که اندگرف ه جهین  هندوس ان،
ی منفت ارتبتاط یتاف ن هدف با( 2015) 2همداران و ماهاسن ت،یاسم ما دوم سلدوک، زو، ن،یهمچن

 آنتان پتژوهش در امتا انتد؛داد  انجام رای پژوهش جهان سراسر کودکان یدوس نوع و یدارنید نیب
ختانواد  کودکتان یدوس نوعی عنی ؛اندداد  گزارش را فرزندانشان ش ریبی همد  ،یمذهب یهاخانواد 

 تیشخص نیب رابطهی بررس به هم( 2015) 3احمد. بودی معنو ریغ یهاخانواد  از ش ریبی معنو یها
 کته یاف ته دست جهین  نیا به و پرداخ هی یونان طب وی پزشد انیدانشجوی عاطفی همد  و یمعنو

 یترهمدالنه نگرش ،یمعنو تیشخص با انیدانشجو و دارد مثبت ارتباطی همد  بای معنو تیشخص
 بتری جهتان یهتاارزش وی همتد ( 201۶) ۴وسیکاجون و پرسون. دارند گرانید و مارانیب به نسبت
 جتهین  نیتا بته و داد  انجتام دایآمر در مجزا پژوهش دوی ط را یدوس نوع -یهمد ی تئور اساس

 تنهتا ،یهمتد  یهتامؤ فته نیب در و دارد دوس انهنوع یهاارزش بای قو یرابطهی همد  که دندیرس
 ،دوست انهنتوع رف تار نیب دارمعنا ارتباط نیهمچن. ستین دارمعنا یدوس نوع بای شناخ ی همد  مؤ فه

 دشتت وی علتی زاریتم را( p‹ 05/0) انیدانشتجوی شتاد بای اج ماع تیمسئو  و همدالنه ساساح
 نیبت کشتور از ختار  یهاپژوهش اکثر در گفت توانیم نیبنابرا اند؛آورد  دست به( 201۶) 5یبزرگ
 پتژوهش یهتااف تهی ران،یتا در. استت آمد  دست به معناداری رابطه تیمعنو و یدوس نوع ،یهمد 
دانتشی همد  با رابطه در رای منف و مثبتی مذهب یمقابله گر یتعد نقش( 1395ی )حج  و یعباس

 یمعنتاداری رابطه انگریب( 139۴) همداران وی و ندانی مردان پژوهش. اندکرد ی ابیارز مثبت آموزان
 وی نیدی باورها ،یرونیبی مذهب یریگجهت ،یدرونی مذهب یریگجهت ،یدارنید با یدوس نوع نیب

 یدارنید زانیم شیافزا با که اندگرف ه جهین  نیمحقق پژوهش، نیا در. استی نید فیوظا به ا  زام
 نیهمچنت. ابتدییم شیافتزا دهنتد، نشتان خود از دوس انهنوعی رف ارها افراد ندهیا اح مال افراد، در
 یز یتانگ وی همد  حس ،یدوس نوع نیب( 1392ی )مانیسل و نژادی لیاسماع ،یاهر هیصادق ،یمانینر

ی نچیماشت و پتور نیتآر،یهاشم. اندآورد  دستبهی معنادار مثبت یرابطهی اج ماع یریپذتیمسئو 
ی انجیتم نقتش به توجه بای اخالق رف ار بری اج ماع یریگجهت نقشی بررس به زین( 1392ی )عباس
نتوع افزایش و اج ماعی یریگجهت افزایش با که داد نشان آنان پژوهش ن ایج وپرداخ ه یدوس نوع

 متوازات بته ایتن، بتر عتالو . شودیم افزود  اخالقی رف ار میزان بر میانجی م غیر عنوانبه یدوس 

                                                           
1 Bera & Behera, Patnaik, Chatterjee, at al 
2 Zhou & Selcuk, Malcolm-Smith, Mahasneh, at al. 
3 Ahmad, Ajaz 
4 Persson, Kajonius 
5 Meyzari Ali, Dasht Bozorgi 
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 هتم هتاپتژوهش از یبرخت ا ب ته. شودیم افزود  یدوس نوع میزان بر اج ماعی یریگجهت افزایش
 بته( 1388ی )احمتد مثالً. اندد اورین دست به پژوهش موردمطا عهی رهایم غ نیب یمعناداری رابطه
 کته د یرست جتهین  نیتا بته و پرداخ ته یاسو  شهری اج ماع یروزمر  روابط در یدوس نوعی بررس
 از یریتگبهتر  بتا که دارند اذعان زین محققان ازی برخی طرف از. ندارد یدوس نوع بر یریتأثی همد 
 ،یعباست) دیبخشت بهبتود را جوانان تیومعن به شیگرا توانیمی همد  شیافزا وی مذهب یهاآموز 
 توسعه همدالنه احساس و یدوس نوع شیافزا قیطر از تواندیم تیمعنو به شیگرا نیبنابرا ؛(138۶

ی پتای جلو رای مخ لف یهایرف ارکج و هایبزهدار ،ینید سبک و نید از شدن جدای طرف از. یابد
 در را او آنچته. است کشور کی یتعا  و شرفتیپ یهاس ون و نخبهی روین دانشجو. گذاردیم جوانان

 ،دهدیم ریس و کرد  کمک کشورشی برا بودن دیمف وی با ندگ تینها و یشناسفهیوظ و رشد ریمس
 توانتدیم که استی زیچ همان ها یر آن ؛کندیم دایپ انیجر هاآن در اوی زندگ که است ییها یر
ی هست  مبدأ با انسان ارتباط با تنهای روح وی فدر امشآر. برساند کماالت وی تعا  سرمنزل به را او
 انستان دل در تیتمعنو ونیفونداست و یزیریپ با علومی ریفراگی برا الزم نهیطمأن و شودیم نیتأم

 و کندیم فایا دانشجو هری زندگ دوران در را نقش نیترمهم دانشگا  ندهیا به توجه با. شودیم جادیا
 استت رگتذاریتأث اریبست داد، خواهتد بتروز ختود از را ییرف ارهتا چته ندهیا و دانشجو ند یآ یزندگ بر
 یهتایزیتربرنامته بتا توانتدیمت دانشگا  اساس، نیا بر ،(2012 ،1یانیپای نظاف  و آراس ه ،ی یعنا)

 گتام تیتمعنو وی همتد  ،یدوست نتوع همانندی انسان یهاارزشی اع ال را  در هدفمند و مشخص
 دانشتجو یتک رشدی برا رای سا م بس ر تواندیمی نید آداب و هاسلوک به دنش کینزد رایز بردارد؛

 انیدانشجو نیب در و هادانشگا  در تیمعنو وی همد  ،یدوس نوع موضوع به توجه نیبنابرا ؛بزند رقم
 و یدوست نوع نیب ارتباطی بررس هدف با حاضر پژوهش رونیازا. است کشوری فعل مهم اتیضرور از

 کته استت سؤال نیا بهی علم پاسخ جهت تالش در آنان، تیمعنو به شیگرا با انیجودانشی همد 
 ضتمن پتژوهش نیتا در ر؟یخ یا دارد وجود رابطه انیدانشجو تیمعنو بای همد  ،یدوس نوع نیب ایآ

 وی مفهتوم متدل گرفتت، صورت قیتحق نهیشیپ کمک به که شد مطرح یهاساز  روابط یمطا عه
 .شودیم میترس  یذ  شد به پژوهش اتیفرض

 

                                                           
1 Enayati, Arasteh,Nezafati Payani 

 همدلی

 یدوستنوع

به  یشگرا

 یتمعنو
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 حاضر پژوهش در رهایمتغ نیب روابطی فرض مدل -1 شکل

 پژوهش روش

 در ق،یتتحق اجترای یو یشت  حاظ به و کاربردی قاتیتحق زمر  در هدف،  حاظ به مطا عه نیا
ی آمار یجامعه. است گرف ه صورتی دانیم شد  به که استی همبس گ -یفیتوص قاتیتحق یزمر 

روان دانشتدد ی اج متاع علتوم و یشناستروانی هتارش ه انیدانشجو از نفر ۶132 شام  پژوهش
روان یرشت ه در نفتر ۴503 تعتداد نیا از. باشندیم مرکز تهران واحدی اسالم آزاد دانشگا  یشناس
 انیجودانشت نیا از درصد 90 حدود. کنندیم  یتحصی اج ماع علوم یرش ه در نفر 1۶29 و یشناس

 و شد؛ اس فاد  1یکرجس و مورگان جدول از نمونه، حجم نییتع منظوربه. دهندیم  یتشد دخ ران را
 ان خاب دس رس در روش بای آمار ینمونه. آمد دست به ،ازیموردن ینمونه حداق  عنوانبه نفر 385
 عیتتوز انیدانشجو نیب نامهپرسش ۴00 تعداد آماری، ینمونه حجم حداق  برآورد به توجه با و شد 
 و شتد حتذف بودند، کام  اطالعات فاقد که مواردی ،شد یآورجمع هاینامهپرسش به توجه با. شد

 افتراد از. گرفتت قترار  یوتحلهیتجز مبنای بود، شد   یتدم انیدانشجو توسط که نامهپرسش 385
 یشناسروان یرش ه نفر 227 تعداد نیا از. بودند زن نفر 283 و مرد نفر 102 آزمون، در کنند شرکت

 نفتر 123 و مجترد ،یآمتار ینمونتهی اعضتا از نفتر 2۶2 و بود ی اج ماع علوم یرش ه نفر 158 و
 .باشندیم م أه 

 پژوهشی ابزارها

 :از اندعبارت که است شد  اس فاد  اس اندارد ابزار سه از پژوهش نیا در

 ییهتااسیتمق جملته از یدوس نوع یدهخودگزارش اسیمق ی:دوستنوع نامهپرسش( الف

ی معرف وی یاب اع بار ابداع، را آنی پژوهشی ط 1981 سال در 2دنیف و سجونیچر راش ون، که است
 از ش ریب اغلب، اوقات، ش ریب) است درتی  یادرجهپنج فیط در هیگو 20 شام  اسیمق نیا. نمودند

 1 تتا( اوقات ش ریب) ازیام  5 از یگذارنمر  شرو و بود  مثبت هاهیگوی تمام(. هرگز ،بارکی ،بارکی
 مجتزا گترو  پتنج در را نامهپرستش نیتایی ایتپا بیضر همداران و راش ون. باشدیم( هرگز) ازیام 

 کرونبتاخی آ فا بیضر. اندآورد  دستبه 8۶/0 و 87/0 ،78/0 ،83/0 ،8۴/0 بیضرا و نمود ی بررس
 نامهپرسش نیای صوریی روا رانیا در. اندکرد  زارشگ 89/0 همداران و راش ون را نامهپرسش ک 
 ،یریتوز) استت آمد  دست به 8۴3/0 کرونباخی آ فا بیضر روش با نامهپرسشیی ایپا و شد  دییتأ

 .است آمد  دست به 857/0 اسیمق نیای برا آ فا بیضر زین پژوهش نیا در(. 1395

                                                           
1 Morgan & Krejcie 
2 Rushton &Chrisjon, Fekken 
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 از افترادی همتد  زانیتمی بایتارزی برا :نیاپست و انیمهرابی همدل ینامهپرسش( ب

 17 کته است پرسش 33ی دارا اسیمق نیا. شد اس فاد ( 1972) 1نیاپس  و انیمهرابی همد  اسیمق
 یشمار  یهاپرسش. اندشد  طرح معدوس صورتبه گرید پرسش 1۶ و مثبت صورتبه آن پرسش

  یتشد را اسیمقی فمن یهاپرسش 33 و 32 ،30 ،28 ،2۶ ،2۴ ،23 ،21 ،20 ،12 ،13 ،11 ،۶ ،۴ ،3
درجتهپنج اسیمق صورتبه هاپرسش. دهندیم  یتشد را مثبت یهاپرسش ،هاسؤال یهیبق و دادند

یمت کستب را 1 تا 5ی ازهایام  بیترت به که شد  طرح مخا فم کامالً تا موافقم کامالً از درتی  یا
خترد  هفتت شتام  نامهشپرست نیا. است 5 تا 1 از معدوس ازهایام ی منف یهاپرسش در و کنند

 ،(ستؤال 5ی )انیتبی همتد  ،(ستؤال ۶ی )واکنشتی همتد  اسیمقخرد : از اندعبارت که است اسیمق
 بته نسبتی همد  ،(سؤال ۴ی )عاطف ثبات ،(سؤال ۶ی )عاطفی ریاثرپذ ،(سؤال ۶ی )مشارک ی همد 

 نیاپست  و انیتابمهر پتژوهش در اسیتمق نیتایی ایپا بیضر(. سؤال 2) کن رل و( سؤال ۴) گرانید
 اسیتمقیتی روا و اع بتاری بررست بته( 1389ی )ضیعر وی نور ،ییزرشقا. است آمد  دست به 8۴/0

 روش بتا رای همتد  نامهپرستشیی ایپا بیضر آنان. اندپرداخ ه رانیا در نیاپس  و انیمهرابی همد 
 ،۶5/0ی واکنشت یهمد  بیترت به را آن یهااسیمقخرد ی درونی همسان بیضر و 599/0یی بازآزما
ی همتد  ،39/0ی عتاطف ثبات ،۴7/0ی عاطفی ریاثرپذ ،۴9/0ی مشارک ی همد  ،50/0ی انیبی همد 

 رانیتا در است فاد ی بترای همتد  اسیمق که مع قدند آنان. اندآورد  دستبه ۴0/0 گرانید به نسبت
 ازی حتاک  مست خر یهتااسیتمقخرد  با اسیمق ک  ینمر ی همبس گ بیضر. دارد را الزم تیکفا
 نیتا مناستب اع بتار ازی حتاک زیتن اسیتمق نیایی آزماباز بیضر و اسیمق نیا مناسب نسب اًیی روا
 پتژوهش نیتا در. دیآیم شمار بهی پژوهش یهااقدامی برا مناسبی اسیمق مجموع در و بود اسیمق
 بیضتر و د نمو اقدام کرونباخی آ فا بیضر روش توسط نامهپرسشیی ایپای بررس به پژوهشگر زین

 اسیتمق نیتایی روا و اع باری بررس در وی قبل یهاپژوهش در ندهیا به توجه با. آمد دست به ۶0/0
ی آمتار یهجامعت دری همد  اسیمق تیکفا نیبنابرا آمد ، دست به حدود نیهم دریی ایپا بیضر زین

 .شد محرز پژوهشگر بر

 اس اندارد نامه،پرسش نیای اصل چارچوب :تیمعنو به شیگرا زانیم ینامهپرسش( ج

 مشتهور ک تاب یستند ینو و واشتنگ ن دانشگا  شناسانروان از( 2003) 2نگریکلون روبرت به م علق
 مقا ته دری استالم تیتمعنو چتارچوب بته توجته با نامهپرسش سؤاالت دنی . است 3خوب احساس

 21 نامهپرستش نیتا. استت گرف ته قتراری جتد  یوتعدجرح مورد( 138۶ ،یاسالم و رهبر ،یمیمق)
نتهیگزی بترا. باشتدیم مخا فم کامالً تا موافقم کامالً از که دارد درتی  یادرجه 5 فیط در عبارت

 2 مختا فم نتهیگز از،یتام  3 نتدارم،ی نظتر نهیگز از،یام  ۴ موافق نهیگز از،یام  5 موافق کامالً یها
 نیتا انگریبی حداکثر ازیام  کسب. شودیم گرف ه نظر در ازیام  1 مخا فم کامالً نهیگزی برا و ازیام 

                                                           
1 Mehrabian, & Epstein 
2 Robert cloninger 
3 feeling good: the science of well-being how spiritual are you 
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 رمضتان، وی متیمق) دارد قتراری مطلتوب تیوضتع در تیمعنو به شیگرا ازنظر فرد که است تیواقع
ی قبلت پژوهشتگران و امتر م خصصتان دیتتال به زین نامهپرسش نیا مناسبیی ایپا ویی روا(. 1390

 را نامهپرستش نیتا کرونباخی  فاآ بیضر خود پژوهش در( 139۴ی )کما  و شول مثالً است؛ د یرس
ی آ فتا روش توستط تیتمعنو بته شیگرا نامهپرسشیی ایپا ق،یتحق نیا در. اندآورد  دستبه 82/0

 .استی قبو  قاب یی ایپا که آمد دست به 80/0 بیضر و شد د یسنج کرونباخ
 عیتتوز جتداول اس اندارد، انحراف ن،یانگیمی )فیتوص آمار از هااف هیی آمار  یوتحلهیتجز جهت

 افتزارنترم در( ر یتم غ چنتد ونیرگرست وی همبست گ سیماتر یهاآزمونی )اس نباط آمار وی( فراوان
20SPSS  افزارنرم ازی ساخ ار معادالت یسازمدل و رهایم غ یلّعِ یرابطهی بررس جهت و Lisrel 

 .است شد  اس فاد  50/8 نسخه

 هاافتهی

 جتدول نیتا. دهتدیمت نشتان را موردمطا عهی رهایم غ نیبی همبس گ سیماتر 1 شمار  جدول
 .است شد  اراله پژوهشی رهایم غی بررس جهت

 انیدانشجو تیمعنو به شیگرا بای همدل و یدوستنوع نیبی همبستگ سیماتر جینتا -1 جدول
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** P‹0/01, * P‹0/05 

 دارمعنا و مثبت یرابطه تیمعنو به شیگرا و یدوس نوع نیب که دهدیم نشان فوق جدول جین ا
 مقتدار چته هتر) استتی فیضتع ستط  دری همبست گ بیضر نیا رابطه، شدت ازنظر اما دارد وجود
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 شت ریب رابطته قوت صورت نیا در باشد، ترکینزد( یک به آن مطلق قدر یا) -1 و+ 1 بهی همبس گ
(. بتود خواهد کم ر رابطه شدت صورت نیا در شود، ترکینزد صفر به آن مقدار چه هر و بود خواهد
 بیضتر بته توجته بتا زیتنی همتد  و تیتمعنو به شیگرا نیب وی همد  و یدوس نوع نیب نیهمچن

 یرابطته پتژوهشی اصتل یهیفرض نیبنابرا ؛دارد وجود مثبت یرابطه ،یمعنادار سط  وی همبس گ
 اریتمع انحتراف ن،یانگیم جین ا 2 جدول در. گرددیم دییتأی همد  و تیمعنو به شیگرا و یدوس نوع

 .است شد  اراله انیدانشجو تیمعنو به شیگرا بای همد  یهامؤ فه ،یدوس نوع نیب

 رهایمتغ اریمع انحراف و نیانگیم جینتا -2 جدول
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انحراف 

 معیار

 نیبتی همبست گی بررست بته رهتا،یم غ اریتمع انحتراف و نیانگیتم گزارش ضمن 2 و 1 جدول
 پتژوهشی رهتایم غ نیب معناداری رابطه وجود ازی حاک هاجدول جین ا. پردازندیم قیتحقی رهایم غ

ی ریاثرپتذ و یدوست عنو یرابطه به مربوطی همبس گ بیضر نیباالتر(. P‹05/0 و P‹ 01/0) است
 بته شیگترا نیبت ارتبتاط در. است( r=52/0ی )انیبی همد  با یدوس نوع ارتباط و( r=5۴/0ی )عاطف
 تیمعنو به شیگرا وی مشارک ی همد  نیبی همبس گ بیضر نیباالتر ،یهمد  یهامؤ فه با تیمعنو

 ستط  در معنتاداری طتهراب کن رل یمؤ فه با تیمعنو به شیگرا آن از پس(. r=27/0) آمد دستبه
(01/0=P )تیتمعنو بته شیگترا بتای عاطف ثبات وی انیبی همد  ،یعاطفی ریاثرپذ یهامؤ فه. دارد 

 ینتیبشیپتی بترا ر یتم غ چنتد ونیرگرست  یتحل جین ا زین ریز جدول در. اندداش ه معناداری رابطه
 .است شد  آورد ی همد  ابعاد و یدوس نوعی رهایم غ اساس بر تیمعنو به شیگرا

 بیضتر با مس ق  ریم غ در رییتغی ازا به وابس ه ریم غ یمن ظر  رییتغ انگرینما B بعد جدول در
 اس اندارد نمرات صورتبه که است وابس ه ریم غ یمن ظر  رییتغ انگرینما زین β. است نشد  اس اندارد

 ونیرگرست  یتتحل جین تا. است Beta بیضری معنادار سنجشی برا جدول t. است شد  انیب شد 
 استت تیتمعنو بته شیگترا معنتادار و مثبتت یکننتد ینتیبشیپت یدوس نوع که است آن ازی حاک

(000/0 =P 257/0 و =B .)همتد  ریم غ نیهمچن( 000/0ی=p 0۶8/0 و =B )ی همتد  یمؤ فته و
( B= 000/0 و p=100/0) گترانید به نسبتی همد  یمؤ فه و( B=30۶/0 و P=000/0) یمشارک 

ی همتد  ،یواکنشتی همتد  یهامؤ فه اما ،باشندیم تیمعنو به شیگرا معنادار یکنند ینیبشیپ زین
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 را تیتمعنو به شیگرای معنادار صورتبه اندن وانس ه کن رل و یعاطف ثبات ،یعاطفی ریاثرپذ ،یانیب
 وی مشتارک  یهمد  ،یهمد  ،یدوس نوع) نیبشیپ ریم غ چهار تنها گرید عبارت به ؛ندینما ینیبشیپ

 .دارند را( تیمعنو به شیگرای )مالک ریم غ  یتوض قدرت( گرانید به نسبتی همد 

 انیدانشجو تیمعنو بای همدل ابعاد و یدوستنوع نیب ونیرگرس بیضر جینتا -3 جدول

 سطح

 یمعنادار
t 

 بیضر

 استانداردشده
 استانداردنشده بیضر

 ونیرگرس بیضر

Beta(β) B اریمع انحراف 

 ماندهیباق مقدار 207/7 868/74 ------- 387/10 000/0

 یدوستنوع 063/0 232/0 257/0 716/3 000/0

 یهمدل 059/0 074/0 068/0 247/1 000/0

 یواکنشی همدل 177/0 091/0 030/0 513/0 608/0

 یانیبی همدل 252/0 005/0 001/0 020/0 984/0

 یمشارکتی همدل 236/0 231/1 306/0 214/5 000/0

 یعاطفی ریاثرپذ 164/0 035/0 013/0 211/0 833/0

 یعاطف ثبات 375/0 363/0 066/0 968/0 334/0

 گرانید به نسبتی همدل 303/0 541/0 100/0 784/1 000/0

 کنترل 510/0 300/0 042/0 588/0 557/0

 روش از انیدانشجو تیمعنو به شیگرا بای همد  و یدوس نوع نیب ارتباط ترقیدقی بررس جهت
ی رهتایم غ نیبت روابطی بررس  ،یتحل نیا از هدف. دیگرد اس فاد  زینی ساخ ار معادالت یسازلمد
یتی روا یدییتتأی عتامل  یتحل آزمون از اس فاد  با ستیبایم اب دا، در نیبنابرا ؛است پژوهشی اصل

 ایت ،RMSEA شتاخص ر،یمس و یدییتأ  یتحل دری برازندگ آزمون. میده قرار آزمون مورد را ساز 
 و ستته از کم تتر df2X/ شتتاخص درصتتد هشتتت از کم تتر بیتتتقری خطتتا انسیتتوار بتترآورد جتتذر

(GFH,CFL,IFI,NNFI )مقدار. است درصد 90 از باالتر (T-Value )ریتم غ هتر یدارمعنا بیضرا 
 بیتتقری عبتارت به یا است برخورداری خوب برازش از مدل باشد، -2 از ترکوچک و 2 از تربزرگ زین

 نانیاطم نیهمچن و قیتحقی مفهوم مدلی ابیارز منظوربه نیهمچن. است برخوردار امعهج ازی معقو 
مشاهد  یهاداد  تناسبی بررس و قیتحقی رهایم غ انیم یلّعِ یرابطه وجود عدم یا وجود از یاف ن
 آزمتون جین ا. شدند آزمون زینی ساخ ار معادالت مدل توسط رهایم غ ق،یتحقی مفهوم مدل با شد 
 .اندشد  منعدس ریزی نمودارها در رهایم غ
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 ریمست  یتحل روش از مدل ک  دییتأ و وابس ه و مس ق ی رهایم غ نیب یعِلّ یرابطهی بررسی برا
 یدرجته بهی کا مجذور نسبت که دهدیم نشان زرلی ی هایخروج از حاص  جین ا. است شد  اس فاد 

 .دهندیم قرار دییتأ مورد را مدل برازشی برازندگی هاشاخص ریسا و است سه از کم ری آزاد

 
 استاندارد حالت در جینتا وی کل مدل یریگاندازه -2 شکل
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 دارمعنا حالت در جینتا وی کل مدل یریگاندازه -3 شکل

 یریگجهینت و بحث

 و استت یریتگشتد  حال در ادییبن راتییتغ ،یاج ماعی زندگ در که ندارد وجود دییترد چیه
نتوع ت،یتمعنو یرابطتهی بررسی برای ضرور  یدال. بود خواهدی اساس موضوعات ازی دی تیمعنو
 و داردی فترد یرف ارهتا بتر تیمعنو که است یریتأث هاآن ازی دی که دارند وجودی همد  و یدوس 

 ،دهدیم رییتغ رای اج ماع وی فردی زندگ تیماه تیمعنو. است معنا با توأمی زندگ دورنمای گریید
 ت،یتمعنو ازی برختوردار با. کندیم دگرگون جامعه در را افراد نیب ارتباط و سازدیم رومندین را افراد

 و بتاطن تیرضا و آرامش به توانیم و یاف ه بهبودی همد  و یدوس نوع همچونی انسان یهاارزش
یی تنها احساس جامعهی اعضا همه آن در تا آورد فراهمی اج ماع طیمح و یافت دستی درونی شاد

 یاساست یهتاضترورت از تیتمعنو به شیگرا و یهمد  و یدوس نوع. کنند دور ودخ از را یکسیب و
 .است جوانان در ا خصوصیعل وی امروزی زندگ

 انیدانشتجو تیمعنو به شیگرا بای همد  و یدوس نوع نیب ارتباطی بررس حاضر پژوهش هدف
 و مثبتت یابطتهر تیتمعنو بته شیگترا و یدوست نوع نیب پژوهش، یهااف هی اساس بر. است بود 

 ریم غ دو نیب وی همد  و یدوس نوع نیب نیهمچن(. sig= 00۶/0 و r= 139/0) دارد وجودی معنادار
 و مثبتت یرابطته ،یمعنتادار سط  وی همبس گ بیضر به توجه با زینی همد  و تیمعنو به شیگرا

 در. گترددیمت دییتأ تیومعن به شیگرا بای همد  و یدوس نوع نیب رابطه نیبنابرا ؛دارد وجود معنادار
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 ارتباط و داد قرار دییتأ مورد را مدل برازشی برازندگ یهاشاخص هم پژوهشی مفهوم مدلی بررس
 همخوان و هماهنگ هاپژوهش ازی برخ با آمد  دستبه که یاجهین . نمود دییتأ را رهایم غ نیا نیب

 و( 2011) همدتاران و نرادکتو ،(2011ی ) یستید همچتونی افتراد یهاپژوهش مثال طوربه. است
 رستاندنیاریت رف تار بهی همد  و یدوس نوع یهادغدغه که دهدیم نشان( 2007) لوریت و نیگریس
 و مثبت یرابطهی همد  حس با یدوس نوع رف ار نیب که گرف ه جهین ( 2002) توماس یا ؛انجامدیم

 ش ریب  یتما باعثی همد  کاهش و یدوس نوع به  یتما باعثی همد  شیافزا. دارد وجودی معنادار
 دستت به رابطه 389/0 بیضر بای همد  و یدوس نوع نیب زین پژوهش نیا در ،شودیم یتفاوتیب به

 به نسبت ،دارترنید افراد که نمود اعالم و آورد  دست به را یاجهین  نیچن زین( 2001) مورگان. آمد
 .دارندی ش ریبی همدار گرانید با و رسندیم نظر به تردوس انه س ند،ین دارنید کهی افراد

 و P‹ 01/0ی )همتد  ابعاد و موردمطا عهی رهایم غ نیب یمعناداری رابطه زین قیتحق جین ا گرید
05/0›P )ی عتاطفی ریاثرپتذ و یدوست نوع یرابطه به مربوطی همبس گ بیضر نیباالتر. داد نشان
(5۴/0=r )انیبی همد  با یدوس نوع یرابطه و( 52/0ی=r )بتا تیتمعنو بته شیگرا نیب رابطه. است 

 بته شیگترا وی مشارک ی همد  نیبی همبس گ بیضر نیباالتر و شد معنادار زینی همد  یهامؤ فه
 در معنتاداری رابطته کن رل یمؤ فه با تیمعنو به شیگرا آن از پس(. r=27/0) آمد دستبه تیمعنو

 به شیگرا با همی عاطف ثبات وی انیبی همد  ،یطفعای ریاثرپذ یهامؤ فه. داشت( P=01/0) سط 
 کته داد نشتان و نمتود  دییتأ را ارتباطات نیا هم ونیرگرس بیضر. داش ند معناداری رابطه تیمعنو
 ریتم غ نیهمچنت. باشتد تیتمعنو بته شیگترا معنادار و مثبت یکنند ینیبشیپ تواندیم یدوس نوع

 معنتادار یکنند ینیبشیپ زین گرانید به نسبتی همد  فهمؤ  ،یمشارک ی همد  یهامؤ فه وی همد 
 ثبتات ،یعتاطفی ریاثرپتذ ،یانیتبی همتد  ،یواکنشی همد  یهامؤ فه اما بودند، تیمعنو به شیگرا

 گرید عبارت به ؛ندینما ینیبشیپ را تیمعنو به شیگرای معنادار صورتبه ن وانس ند کن رل و یعاطف
 قتدرت( گترانید بته نستبتی همتد  وی مشارک ی همد  ،یهمد  ،ی دوسنوع) نیبشیپ ریم غ چهار
 قتاتیتحق اکثتر یجتهین  بتا آمتد دستبه جین ا. دارند را( تیمعنو به شیگرای )مالک ریم غ  یتوض

 آن ازی حتاک هتم( 2012) دونا د مک و هوبر پژوهش یهااف هی مثال، طوربه. داردی همخوان نیشیپ
 همدتارانش و ساسلو. است یدوس نوع وی همد ی قو یکنند ینیبشیپ تیمعنو به شیگرا که است

 اس دالل گونهنیا و اندآورد  دست به یارابطه افراد یدوس نوع وی دارنید ت،یمعنو نیب هم( 2013)
 نیبت( 201۴) همدتارانش و بترا نیهمچن. است ش ریب یدوس نوع بهی معنو افراد  یتما که کنندیم

 از آمد دستبه یجهین  با که اندآورد  دستبه یمعناداری رابطه هندوس ان در یدوس نوع و تیمعنو
نتوع یهاارزش بای قو یرابطهی همد ( 201۶) وسیکاجون و پرسون ازنظر. استی ید پژوهش نیا

 ستت؛ین دارمعنا یدوس نوع بای شناخ ی همد  یمؤ فه تنها ،یهمد  یهامؤ فه نیب در و دارد دوس انه
. بتود معنادار تیمعنو به شیگرا با هم و یدوس نوع با همی شناخ ی همد  مؤ فه ما پژوهش در ا ب ه

. انتداف تهیی معنتادار مثبت یرابطهی همد  حس و یدوس نوع نیب هم( 1392) همداران وی مانینر
 زیتن( 139۴) همدتاران وی و نتدانی مردانت و( 1392) همداران وی هاشم ،(1395ی )حج  وی عباس
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 زانیتم شیافتزا بتا مع قدند و کرد  گزارش یدارنید بای همد  و یدوس نوع نیب یمعناداری طهراب
. ابتدییم شیافتزا دهنتد، نشتان خود از دوس انهنوعی رف ارها افراد ندهیا اح مال افراد، در یدارنید

 است ش ریبی مذهب یهاخانواد  فرزندانی همد  که اندگرف ه جهین ( 2015) همداران و زو نیهمچن
 علتوم انیدانشتجو و دارد مثبتت ارتبتاطی همتد  بای معنو تیشخص است مع قد( 2015) احمد یا و

 پتژوهش در دارنتد، گترانید و متارانیب به نسبت یترهمدالنه نگرش ،یمعنو تیشخص بای پزشد
 مثالً. اندآورد  دست به م فاوت یاجهین  ،هاپژوهش ازی برخ اما ؛شد دییتأ یارابطه نیچن زین حاضر
 نیبت متا امتا نتدارد یدوست نتوع بر یریتأثی همد  که گرف ه جهین  خود پژوهش از( 1388ی )احمد
 .میآورد دست به یدارمعنا ارتباط یدوس نوع وی همد 

 در کته مهتم عوامت  ازی ید که کرد اس نباط توانیم نیچن حاضر پژوهش یهااف هی نییتب در
ی واال ارزش کیت یدوست نتوع. استت یدوست نتوع باشد، مؤثر دتوانیم جوانان تیمعنو به شیگرا

 در یارابطه اخ الل به منجر تواندیم آن، فیتضع که استی اج ماعی اخالق فیتدل یک وی اج ماع
 کمتک گترانید بته هست ند  یما مردم ازی اریبس ران،یا در که است آن انگریب شواهد. گردد جامعه
بته ،یاج متاع روزمتر  روابتط ماننتد ردخُت ستطوح در یدوس نوع به  یتما رسدیم نظر به اما کنند،

نتوعی بررست ضترورت امتر نیا و( 1388 ،یاحمد) است کاهش حال در ،یشهر جامعه در خصوص
 نظتر بته فوق جین ای راس ا در. سازدیم آشدار رانیا جامعه در را یدوس نوع حس شیافزا و یدوس 

ی ضترور امتور از جوانتان نیب در تیمعنو به شیگرا وی همد  ،یدوس نوع حس شیافزا که رسدیم
 ایبر شتال د،کر دیا تتوانیمت دیبررکا دپیشنها عنوانبههش وپژین ا ن ایج از عم  در آنچه. است
 حاص  ن ایجست. ا جوانان نیب در رمحومعنویت فرهنگ دیجاا وی اج ماع وی فرد معنویت دنبر باال
یمت ،معنویت در دبهبو هرگونه کهست این ا یدهند شانن یدوس نوع و معنویت نمیا همبس گی از

 یدوس نوع وی همد  آموزش جهین  در. باشد داش ه دنبال به را دوس انهنوع یهاارزش در دبهبو تواند
دانشگا  مهم رسا ت از هادانشگا  در هاآموزش نیا  یتدم وی کودکی اب دا همان از جامعه افراد به
 و یدوس نوع مانندی انسان یهاارزش و تیمعنو به شیگرای طرف از. است شآموز امر نیمسئو  و ها

 کمتاالت یسوبه انسان تعا ی باعث وی انسانی دوینی رف ارها گس رش سازنهیزم جامعه، دری همد 
 و مشتدالت در بتودن میسته و هاانسان گرید به توجه و محورتیمعنو فرهنگ جادیا نیبنابرا است؛
 بتا شودیم دپیشنها رونیازا. ردیگ قرار مدنظر دیبا که استی ندات نیترمهم از انگرید یهایگرف ار

 جهتت دری اج متاع وی فترد یهتاارزش یهمسوستاز و جامعته دری همد  و دوس انهی فضا جادیا
 جوانتان تتا شتود انجام الزم اقداماتی همد  و یدوس نوع یهیروح تیتقوی برای معنو یهاشیگرا

یدی دنز سحساا ادفرا فضایی چنین در شکیب. شوند مندبهر  یجوّ نیچن مثبتی دهاامیپ از ب وانند
 داوطلبانته و شتوندیم م عهدتر گرید یهاانسان و جامعه به نسبت و کنندیم اپید یددیگر با یبیش ر

 .کنندیم تالش گرانید به کمک جهت در



 ... یو همدل یدوستن ع ینارتباط ب یدر بررس یساختارمعادالت  یسازمد 

76 

 منابع

 آن، بتر متؤثر عوام  وی اج ماع ر روزم روابط در یدوس نوعی بررس ،(1388) روسیس ،یاحمد
 .87-108: صص ،2 شمار  دهم، دور  ران،یا یشناسجامعه مجله

 در اختالق فصتلنامه ،یدوست نوع بای اخالق هوش رابطه ،(139۴) نیمه ،یچنار. نرگس ،یخا ق
 .55-۶۴: صص ،۴ شمار  دهم، سال ،یفناور و علوم

 یسنجروان یهاشاخص تیکفا ،(1389) ضادریحم ،یضیعر ابوا قاسم؛ ،ینور مسعود؛ ،ییزرشقا
 ،1 جلتد ،یشتناخ روان یهتامتدل و هتاروش مجلته م عادل،ی جانیهی همد  اسیمقی فارس نسخه
 .1 شمار 

ی ستازمان اع متاد و تیتمعنو بته شیگترا نیب رابطهی بررس(. 139۴یی )یح ،یکما . رضا شول،
 شیهمتا نیدومت وی مل شیهما نیدوم: همدان. رجانیس شهرس انیی اجرای هادس گا  در کارکنان

 .رانیای حسابدار و تیریمد یا مللنیب
 و مثبتتی متذهبی مقابلته یکنندگ یتعد اثراتی بررس(. 1395) محمد ،یحج . محمد ،یعباس

 ستالی. اج ماع یشناسروان یهاپژوهش فصلنامهی. همد  و شد ادراک اس رس نیب رابطه دری منف
 .1-1۶: صص. 2۴ شمار  ششم،

 شتمار  معرفتت، غرب، فرهنگ به جوانان شیگرا و یزیگرنید عوام  ،(138۶) محمد ،یباسع
 .77-8۶: صص. شانزدهم سال ،11۶

نتوع رابطته ،(139۴) رانیتا ،یداوود. میمتر ،ییقضا. محمدباقر کجباف،. میمر ،یو ندانی مردان
 ،17 شتمار  پنجم، لسا اخالق،ی جیترو -یعلم فصلنامه ،یمذهب یریگجهت و یدارنید با یدوس 
 .1۶5-182: صص
 ،(۴ جلدی )سازمان یشناسروان: تیریمد پژوهشنامه ،(1390) دیمج رمضان،. محمد دیس ،یمیمق
 .183-18۴: صص دان، را : تهران
 در آن ریتتأث وی ستازمان تیتمعنو(. 138۶) حستن ،یاستالم. نیرحستیام رهبتر،. محمد دیس ،یمیمق
 .89-98: صص. سوم شمار  دوم، سالی. فناور و علوم در اخالق. ی(قیتطبی دردیرو) کارکنان تیخالق

 سهیمقا ،(1392)  یاسماع ،یمانیسلی. عل نژاد،ی لیاسماع. دیسع ،یاهر هیصادق. محمد ،یمانینر
 ختون،ی اهتدا داوطلب ریغ و داوطلب افراد دری اج ماع یریپذتیمسئو  وی همد  حس ،یدوس نوع

 .190-197: صص. 2 شمار  ،10 دور  خون،ی پژوهش فصلنامه
 رافدن،یشتی ستلطانعل وی دیشته اریشهر: ترجمه ت،یمعنو و یدرمانروان ،(1383) امیلیو وست،

 .رشد ان شارات: تهران
 یریتگجهتت نقتشی بررست(. 1392) متهینع ،یعباستی نچیماش. ا ناز پور، نیآر. تور  ،یهاشم

 یشناستروان یهتاپتژوهش فصلنامه. ی دوسنوعی انجیم نقش به توجه بای اخالق رف ار بری اج ماع
 .111 :ص. 9 شمار  سوم، سال. اج ماعی



 96، تابستان 26ی ، شماره7ی شناسی اجتماعی، دورههای روانپژوهش

77 

Ahmad, Ajaz (2015), Exploring the Relationship between Spiritual 

Personality and Emotional Empathy among Medical and Unani Students, The 

International Journal of Indian Psychology, Volume 2, Issue 3,pp: 152-169. 
Ali, F., Amorim, I. S., & Chamorro-Premuzic, T. (2009), Empathy deficits 

and trait emotional intelligence in psychopathy and Machiavellianism, 

Personality and Individual Differences, 47(5), 758–762. 
Aronson, E., Timothy, D. W., & Robin, M. A. (2002), Social psychology, 

New Jersey: Prentice Hall, p 388. 
Batson, C. D., Duncan, B. D., Ackerman, P., Buckley, T., & Birch, K. 

(1981), Is empathic emotion a source of altruistic motivation? Journal of 

Personality and Social Psychology, 40(13), 290-302. 

Bavolek, S. (2003), Developing empathy in families, Retrived from: 

www.nurturing/ parenting.com. 

Bera, Saumya. Behera, Kharagpur Rashmi Ranjan. Patnaik, Kharagpur 

Priyadarshi. Chatterjee, Kharagpur Suhita Chopra (2014), Using Spirituality and 

Meditation to Reinvent CSR Activities through Dana: Exploring the Potentials, 

Vol. VII, No. 1, pp: 21-33. 
Decety, J. (2011), Dissecting the neural mechanisms mediating empathy, 

Emotion Review, 3(1), 92-108. 
Eisenberg N, Fabes RA. (1998), Pro-social development, In: Damon W, 

Eisenberg N. (ed), Handbook of child psychology & social, emotional, and 

personality development (5th ed.), New York: wiley & sons. 
Eisenberg N, Mussen P. (1989), The roots of prosocial behaviour in children. 

Cambridge, England: Cambridge University Press. 
Elkins. D. N. Hedstrom, L. J. Hughes. (1988), Toward a humanistic 

phenomenological spirituality, Journal of humanistic psychology. 
Elwell, F. (2002), The sociology of wright Mills, Qualitative sociology, 

25(3), 337-43. 
Enayati T, Arasteh HR, Nezafati Payani Y. (2012), Relation between 

awareness about civil rights and social behaviour of students, Ethics in Science 

and Technology; 7(2): 1-10. (In Persian). 
Hill, P. C. & Hood, R. (1999), Measures religiosity, Birmangam, Ala; 

Religious education press. 
Huber, John Thomas. MacDonald, Douglas A. (2012), An Investigation of 

the Relations Between Altruism, Empathy, and Spirituality, Journal of 

Humanistic Psychology52(2) 206–221. 

Kajonius, Petri J .Persson, Björn N. (2016), Empathy and universal values 

explicated by the empathy-altruism hypothesis, The Journal of Social 

Psychology,Volume, 156. Pp: 1-10. 

Konrath, S. H., O’Brien, E. H., & Hsing, C. (2011), Changes in dispositional 

empathy in American college students over time: A meta-analysis. Personality 

and Social Psychology Review, 15(2), 180-198. 
Mahadevan, B. (2013), Spirituality in business: sparks from the anvil in 

conversation with suresh hundre, chairman and MD, Polyhydron Pvt. Ltd, IIMB 

Management Review, 25, 91-103. 

http://www.tandfonline.com/author/Kajonius%2C+Petri+J
http://www.tandfonline.com/author/Kajonius%2C+Petri+J


 ... یو همدل یدوستن ع ینارتباط ب یدر بررس یساختارمعادالت  یسازمد 

78 

Mehrabian, A., & Epstein, N. (1972), A measure of emotional empathy, 

Journal of Personality, 40, 525-543. 

Meyzari Ali R, Dasht Bozorgi Z.(2016), The Relationship of Altruistic 

Behavior, Empathetic Sense, and Social Responsibility with Happiness among 

University Students, PCP. 2016; 4 (1):51-56. 

Morgan, D.W & Krejcie, R.V (1970). Determining size for research 

activities. Educational and Psikological Measurement. 30: 607-610. 

Peterson, c., Seligman, M. (2004), Character strengths and virtues, Oxford 

university press. 
Rogers, C. (1959), Significant learning in therapy and in education, 

Educational Leadership, 16(8), 232-242. 
Rothschild, B. (with Rand, M. L.), (2006), Help for the Helper: The 

psychophysiology of compassion fatigue and vicarious trauma, New York, NY: 

Norton. 
Rushton, Philipee.J. Chrisjon, Roland,F and Fekken, Cynthia.G (1981), The 

Altruistic Personality and The Self-Report Altruism Scale.Person, iml:l'id. Dil. 

Vol 2, pp. 293 to 302. 
Saslow, Laura R.; John, Oliver P.; Piff, Paul K.; Willer, Robb; Wong, 

Esther; Impett, Emily A.; Kogan, Aleksandr; Antonenko, Olga; Clark, 

Katharine; Feinberg, Matthew; Keltner, Dacher; Saturn, Sarina R (2013), The 

Social Significance of Spirituality: New Perspectives on the Compassion-

Altruism Relationship, Psychology of Religion and Spirituality.  Volume 5, 

Issue 3 (Aug). Pp: 201-218 
Scott, N. Seglow,J (2007), Altruism. Newyork, McGraw-Hil. 
Segrin, C. & Taylor, M. (2007), Positive interpersonal relationship mediates 

the association between social skills and psychological well being, Personality 

and Individual Differences, 43(7), 637-646. 
Simons, R, G (1991), Altruismand Sociology, Thesociological Quarterly,22-

32, 1. 

Sprung, Justin M.; Sliter, Michael T., & Jex, Steve M. (2012), Spirituality as 

a moderator of the relationship between workplace aggression and employee 

outcomes, Personality and Individual Differences, 53, 930–934. 
Thomas, M. (2002), Empathy style profile: Mini questionnaire report. USA, 

Profiles, page2. 
Thompson, E. (2001), Empathy and consciousness. Journal of Consciousness 

Studies, 8(2), 1-32. 
Zhou, Xinyue. Selcuk, Bilge. Malcolm-Smith, Susan. Mahasneh, Randa. 

Lee, Kang . Cowell, Jason M. Decety, Jean (2015), The Negative Association 

between Religiousness and Children’s Altruism across the World. Volume 25, 

Issue 22, p2951–2955, 16 . 
Zinnbauer, B. J., Pargament, K. I., Cole, B., Rye, M. S., Butter, E. M., 

Belavich, T. G., et al. (1997), Religion and spirituality: Unfuzzing the fuzzy. 

Journal for the Scientific Study of Religion, 36, 549 – 564. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.cell.com/current-biology/issue?pii=S0960-9822(14)X0046-1
http://www.cell.com/current-biology/issue?pii=S0960-9822(14)X0046-1

