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 در رابطه بین شناختیفاصله روان  ایواسطه  نقش

 هویت اخالقی و هویت معنوی با همدلی 
 

 عکاشه یباباد ا یناد ما،ی راهپ رای، سم*یرزادیش یدکتر محمدمهد ،ییرزایحمزه م

 . ران ینور، بروجن، ا امیدانشگاه پ ،یشناسگروه روان 
 ( 98/ 11/ 15، تاریخ پذیرش: 98/ 09/ 10خ دریافت: تاری)

 

 

 غازسرآ 

اتوانی هاای علماین ناو پیشرفت  هارغم تمام تالشی امروز علیدر دنیا
العمار اتات و مشا ال  و وضعیت ماادامذهنی و جسمی یک ناراحتی  

تااز بارای هن،اان واانواده و همراه با این کودکان ی ی از عوامل بحران
-(. بنابراین ضروری اتت کا  هماوزش1باشد )شان میدهندگانهموزش

تا بتواناد در های ویژه گردند گون  کودکان مج،ز ب  م،ار نای  دهندگان
نمایناد.   اقاداممدتر  هکار  1واصهای  کودکان با نیاز    تعلیم و تربیتزمین

تواند در بروورد باا ک  می  دهندگانهای هموزشترین ویژگیی ی از م،م
همادلی ی ای از   اتات.  2همادلی  نباشاد  هناان  حالاین کودکانن کمک

فردی انسان اتت ک  وجود هن برای برقراری تار بینرف  م،مهای  ویژگی
در واقع همدلی راه   (.3ن2)در دنیای اجتماعی ضروری اتت    3مؤثرارتباط  

کناد و افازون بارهنن میانبری را برای ایجاد ارتباط با دیگران فراهم می
مدالنا ن هسات  م،ام و (. درک ه4بخشد )کیفیت رابط  را نیز ب،بود می

 دهندگان هن،اتت. ن کودکان با نیازهای واص و هموزشبی املاثرگذار تع
 
 
 
 

 
شاود کا  دکاان مایهمدلی تبب برانگیختن این احساا  در ایان کو

دهندگان قادرند دنیاای ذهنای هناان را هماهنا  باا احساتاا  هموزش
 یشانوودشان درک کنند و باعث افزایش رضایتمندی کودکان و وانواده

با توج  با تأثیرپذیری رفتارهای همدالن    (.5گردد )از کیفیت هموزش می
ین حاوزه از متغیرهای متعددن متخصصان تعلیم و تربیت و پژوهشگران ا

ثر بار رفتارهاای همدالنا ن ن داشت  اتت ک  با بررتی عوامل مؤرا بر ه
این زمین  ب،بود و افزایش این رفتارها را فراهم هورند. پژوهش حاضر در  

والقین اقدام ب  بررتی رفتارهای همدالنا  در ل اراتتا با تمرکز بر عوام 
 لا  نشاانهای مختپژوهشبین کارکنان مدار  اتتثنایی نموده اتت.  

دادند ک  متغیرهای مختلفی در میزان و کیفیات همادلی افاراد اثرگاذار 
و  4هویت اوالقی شواهد پژوهشی حاکی از هن اتت ک ( و  8ن7ن6)  اتت

در ایان زمینا  ایفاان کنناد   ایندهکنتواند نقش تعیینمی  5هویت معنوی
 ها منجر ب  پیدایشمتع،د شدن و درونی کردن مفاهیم و ارزش  (.9ن10)

شود و تن میهای پایدار وجودی فرد اتتعریفی از وود ک  جزئی از جنب 
 گردد.  مطرح می 6تحت عنوان هویت

 

 چکیده

بار ایان اتاا ن  . دهندگان اتترفتارهای همدالن  هموزش کودکان با نیازهای واصنتعلیم و تربیت    از عوامل مؤثر بر افزایش کیفیتزمینه:  
  اتت. انجام شده ی با همدلیهویت اوالقی و هویت معنودر رابط  بین  شناوتیفاصل  روانای  هدف بررتی نقش واتط   پژوهش حاضر با

باا  کارمناد 191ن ودکان اتتثنایی اتتان چ،ارمحال و بختیاریکارکنان هموزش ک ن ک  از جامعۀهمبستگی اتت -فیوصیمطالعۀ حاضر ت  روش:
معنوی و فاصل  هویت ن هویت اوالقی نپرتشنام  همدلیشامل  نابزارهای پژوهش.  ای تصادفی انتخاب شدندگیری ووش روش نمون اتتفاده از  

 . انجام شد  AMOSافزارا اتتفاده از نرمیابی معادال  تاوتاری بها با روش هماری مدلهدادتجزی  و تحلیل . بود شناوتیروان
 رابطا ای در نقش واتط  شناوتیفاصل  روان نهابا توج  ب  یافت . مدل این پژوهش از برازش مناتبی برووردار اتت  ننتایج نشان داد  ها:یافته

یافتا  و  کااهش شناوتیفاصل  روانن عنویهویت اوالقی و هویت ماین معنا ک  با افزایش . ب  داشت  همدلی با هویت اوالقی و هویت معنوی
  یافت  اتت. همدلی افزایشن از این طریق

شاناوتین رفتارهاای ریاق فاصال  روانهویت اوالقی و هویت معنوی از ط نشان داد ک  همدلیپژوهش حاضر با ارائ  الگویی از   گیری:نتیجه
گیری غلب  اهم هوردن زمین  کاهش باورهای عدم رعایت حریم اوالقی و ج،تتوان با فربر این اتا ن می  .دهدت تأثیر قرار میهمدالن  را تح

 .دوتتان  و همدالن ن توق دادج،ت رفتارهای نوع  اجتماعین هنان را در
 
 همدلین هویت اوالقین هویت معنویشناوتین فاصل  روان: واژگانلیدک
 

 mshirzadi1367@gmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی ال ترونی ی:  
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و  گیاردی محتوای اوالقی ب  وود میی پایدار وجودزمانی ک  این جنب 
گاردد شود با نام هویت اوالقی تعری  میمی 7های اوالقیل ارزششام 
ی بین ف،ام ط ا ب  عنوان واتهویت اوالقی ر  بروی پژوهشگران(.  11)

کا  بروی دیگر معتقدند  (.  12)کنند  قیا  و عمل اوالقی مطرح میاوال
لحاا  میازان اهمیات یاا هاای فاردی از  هویت اوالقین بازتاب تفاو 

های فرد اتت. در واقعن زمانی ک  دغدغ   "8وود"  درقیا   مرکزیت اوال
بااالتری   9اوالقایاوالقین هستۀ وود را تش یل دهندن فرد از انگیزش  

برای عمل اوالقی برووردار اتت. در تعریفای عینای و گویااترن هویات 
حفا  یاا  شود ک  در ج،تاوالقی ب  صور  تع،د ب  اعمالی مطرح می

 (.13تعری  فرد از وودش همساو باشاد )  ه و باافزایش رفاه دیگران بود
هویتن ی ی از عواملی اتت ک  مم ان دهند  شواهد پژوهشی نشان می

(. زمانی کا  فارد 14ن15نقش داشت  باشد )  رفتار همدالن اتت در تولید  
گاارایش باا  کناادن وااود را باا  عنااوان شخصاای اوالقاای معرفاای ماای

د عالقا  نشاان از واو دیگاران د و نسبت ب  رفاهبیشتر دار  10بخشندگی
-مای و در نتیج   ندکچنین روابط شادتری را تجرب  میهم  ویدهد.  می
 (. 15اشد )مناتبی داشت  بعمل رد ب،تر و تواند

در متغیر اثرگذار دیگر در بروز رفتارهای همدالن  هویات معناوی اتات. 
  مف،وم تازی هویت شا ل اجتماعی ک  بر اتا  -روی رد تنتی روانی

فرد ب  معنویات  "من"ای ک  عنوی ب  عنوان نحوههویت م گرفت  اتتن  

عریا  ن تشاودی پارچا  و ادغاام مای  "واود"شود و با حس  مربوط می
شاودن هویات تعری  مای گرددن و از هنجا ک  معنویت ب  عنوان تعالیمی

 "مان"ا باا  ای اتت ک  افراد احسا  تعالی ری نحوهمعنوی دربردارنده
رو مطابق با این روی ردن هویت معنوی ب  ز اینتازند. اوود ی پارچ  می

گاردد هایی از تجاارب معناوی تعریا  مایعنوان شناتایی وود با جنب 
هویت معنوی شاامل تعریا  و شناتاایی واود بار  نبیان دیگرب   (.  16)

وورد و اتا  معنویت و تجارب واصی اتت ک  در معنویت ب  چشم می
جارب هام شاامل ارتبااط باا این ت  ا توج  ب  روی رد بافتی ب  معنویتنب

ی تجارب فرد در ارتبااط باا دیگاران نیرویی برتر اتت و هم در بردارنده
. بر این اتاا  هویات معناوی بیاانگر هن اتات کا  افاراد (17)  اتت

کنناد و وودشان را بر اتا  ارتباط با نیرویی برتر و دیگران تعری  مای
 کنناد.می م تلقیدهی شخصیت و هویت وویش م، ل در ش لاین عوام 
ی ی از عوامل اصلی در باروز  هویت معنویدهند ک  ها نشان میبررتی

عباار  با   (.19-17)اتات    هموزشایای  هحیطدر م   همدالن رفتارهای  
یک منبع بشری و ذاتی بارای جساتجوی معناان ن  هویت معنویترن  دقیق

ت اشتن هدف در زندگی و ودمت ب  جامع  اتن دبرقرای پیوند با دیگران
 ای درونی برای جستجوی ایان اماور برواوردار اتاتانسان از انگیزه  و
 11متقابال تایر درونایاثار    حاصال  هویت معنویرشد  همچنینن  .  (18)

-)فعالیت 12)تجارب درونی و یا اتصال ب  منبعی نامحدود( و تیر بیرونی
های روزان  و ارتباطا ( اتت. بدین معنا ک  رشد معنوی از یک تو ما را 

ی واود بارای دارد تا ب  درون وود نظر اف نیم و توانایی بالقوهمی  بر هن
ن و از تاوی یمذیریم و کشا  کنای و غیره را بپارشدن یادگیرین هم ار

اف نیم و واود  دارد تا ب  ج،ان بیرون و اطراف نظرما را بر هن میدیگر  
معناوی  هویاتبدین ترتیابن   ا کل زندگی متصل و ی پارچ  تازیم.را ب

و ماا با  تاوی  ل و ی پارچ  شدن ابعاد فردی و جمعی اتتم عات  باعث
. (26-20دارد )راد وا مایو همدالن  با تاایر افا  13دوتتان رفتارهای نوع

تواناد تبیاین ن مایالقایعامل هویت اودر کنار    معنویبنابراینن هویت  
-همدالن  افراد با کودکان وااص با رفتارهای  تری از نحوه درک  جامع

 .دارائ  دهبلندمد  ور   ص 

 هاادر اینجا قابل تأمل اتت هن اتت ک  نتایج بروی پاژوهشهنچ  ک   
هویات اوالقای و از  دهندگانهموزشبروی از  اگرچ     هند ک دنشان می

رفتارهاای  طاور قطعایبا نیساتندن اماا  هویت معنوی باالیی برواوردار
قای و هویت اوالتد رنظر می. بنابراینن ب (20ی پایینی ندارند )همدالن 
از   ل ا ن بندنیسات  افاراددهنده رفتاار  شا لوودی وود  ب عنوی  م   هویت

د. نادهتاأثیر قارار میرفتاار هن،اا را تحاتای  واتاط طریق فرایندهای  
هویت اوالقی و هویت معناوی اگرچ   اند ک نظران بر این عقیدهصاحب

-اثر هن با   اهمیت اتاتی داردن اما  نهمدالن  افرادتوضیح رفتارهای    در
کیفیات گرددن بل   از طریق پیامدهای هن یعنی نمی  عمالاور مستقیم  ط

اثرا  وود را ن  (14شناوتیشناوتی )فاصل  روانوانافراد در فضای ر  درک
پل میان را ن شناوتیفاصل  روانتوان  ن میبر اتا (.  22)تازد  هش ار می

ن در واقاع مود.تلقی ن رفتاریپیامدهای و  هویت اوالقی و هویت معنوی  
عوامل م،ام در میازان کیفیات عنوان ب قی و هویت معنوی هویت اوال
دوتاتان  و نوععامل ایجاد رفتارهای از این طریق و    شناوتیفاصل  روان

-شناوتی بیانگر نحاوهی روانفاصل  (.23) شودمیقلمداد    افراد  همدالن 
. دهندمی،ت شناوتی وود جدر فضای روان دیگران راای اتت ک  افراد 

ن کنندنمیبا دیگران ب  عنوان عواملی بیرونی و عینی رفتار    ادافردرواقعن  
را در  دیگارانتأثیر این اتات کا  با دیگران تحت هنانوورد بل   نوع بر
. بر این اتاا ن افاراد و کنندمیشناوتی وود چگون  ادراک  فضای روان

ب   گردندمیدور ادراک هایی را ک  از نظر اجتماعی نزدیک در برابر گروه
 شاودمایو با هن،ا متفاو  رفتاار  شوندگرفت  میای متفاو  در نظر ون گ
و  15اوالقی حریم ی دو بعد رعایتشناوتی در بردارندهفاصل  روان  (.24)

باشد. حریم رعایت اوالقی بیانگر مرز و می  16گیری غلب  اجتماعیج،ت
شوند ک  عری  میا ب  صورتی تهای اتت ک  در هن افراد و گروهمحدوده

ی این مارز فرد مایل اتت نسبت ب  هن،ا توج  اوالقی نشان دهد. دامن 
ی صرف ب  وود و تمرکز بر نیازهای واود تاا در نظار تواند از عالق یم 

(. از ایان رون 27یا جایی بین این دو حاد باشاد )ها و  گرفتن تمام انسان
هایی اتت کا  از نظار از گروه  رادافبازتاب ادراک  حریم رعایت اوالقی  

ار گیری غلب  اجتماعی بیانگر اف اشناوتی نزدیک هستند. امان ج،تروان
شخص و یا گروهی از افراد نسبت ب    تت ک و عقاید فرد مبنی بر این ا

ی از برتری و غلب  بر تایر افارادن تازاوارترند. از دیگران ج،ت برووردار
هایی اتت از گروه افراد بازتاب ادراکگیری غلب  اجتماعی  این رون ج،ت

در  دیگارانبنابراینن بست  ب  این ا   شناوتی دور هستند.ک  از نظر روان
)دور یاا نزدیاک( رفتاار  شاوندوود چگون  ادراک   17شناوتیفضای روان
ی روانشاناوتی از جملا  از ایان رون فاصال   .وواهد شادن  متفاوتی با هنا

و یا  پسند والقی و جامعختل  رفتار اعوامل م،می اتت ک  با اش ال م 
 (.24ب  ع س رفتاار غیار اوالقای و ضاد اجتمااعی در ارتبااط اتات )
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در بروورد با افراد مختل  بر   شناوتیکیفیت ادراک فاصل  روانن  بنابراین
 . (23) مدالن  اثرگذار اتتی رفتارهای هنحوه

 فاصل بر نوی هویت اوالقی و هویت معک   هنن با توج  ب   اتا   این  بر
-کیفیات فاصال  رواناثر گذاشات  و از طارف دیگار   شناوتی افرادروان

هاای در محایط  همدالنا رفتارهاای    ب   افرادن  هوردروی  باعث  شناوتی
ای نقش واتاط شناوتی  فاصل  روانرودن  شودن لذا انتظار میمی  هموزشی
ایفاا  رفتارهای همدالنا  هویت اوالقی و هویت معنوی باط  بین  در راب
فاصال  ای نقاش واتاط   بررتاین هدف پژوهش حاضار  بنابراین  نماید.
و هویت معنوی باا رفتارهاای والقی هویت ادر رابط  بین  شناوتی  روان

 ۀنگاار.  اتتدر قالب یک مدل علی    همدالن  کارکنان مدار  اتتثنایی
 .دهدی پژوهش را نشان میروابط بین متغیرها 1
 

 
 ومی پژوهش فهدل م: م1 نگارۀ

 

 روش
ی جامعا همبستگی اتات.   -توصیفیهای  این پژوهشن از نوع پژوهش

کارکنان مدار  اتتثنایی اتتان چ،ارمحاال ی  هماری این پژوهش کلی 
 5تا  5/2بود. در پژوهش حاضرن  1397-98در تال تحصیلی   و بختیاری

ی گیاریمهای مورد اتتفادهن مالک تصامهای پرتشنام برابر تعداد گوی 
. بر این اتا  تعاداد (28)  قرار گرفت  کنندگانشرکتداد  برای تعیین تع

 ای انتخااب گردیادگیاری ووشا ش نمونا با اتتفاده از رو  کارمند  191
( 22-45ن 84/7تال )انحراف معیاار   91/34زن با میانگین تنی   100]
-49ن 39/9تاال )انحاراف معیاار    42/35مرد با میانگین تانی    91و  
 :هستندقرار زیر ده در این پژوهش ب رهای مورد اتتفاابزا. [(23

و همادردی لی  همدمقیا   از    همدلیج،ت تنجش    :پرتشنام  همدلی
و ت  ورده مقیا  همدلی  گوی  12دارای  مقیا این . شداتتفاده   (29)

هزماودنی بار اتاا  طیا  اتات.    شناوتین همدلی عاطفی و همدردی
 دهاد.( با  هن پاتام مای5  ا همیشاتا  1ای )از هرگز درج   5لی ر   

ی ورده مقیاا  همادلی تازندگان این ابزار میزان ضریب همسانی درون
 گازارش کردناد.  76/0و همدردی    75/0ن همدلی عاطفی  86/0شناوتی  

ها عبار  بودند از: ها بین عاملمقیا ضریب همبستگی وردههمچنینن  
ردی و هماد  ن بین همادلی عااطفی34/0بین همدلی عاطفی و شناوتی  

 ندیگر یا. در مطالع (29) 39/0و بین همدلی شناوتی و همدردی   54/0
ن 84/0رده مقیاا  همادلی شاناوتی  میزان ضریب هلفاای کرونبااخ وا

بدتات  82/0و کال پرتشانام   78/0و همدردی  81/0همدلی عاطفی  

های حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مرتبا  اول همچنینن یافت   (.30)مده
ن داد ک  این مدل از بارازش مناتابی برواوردار اتات وم نشاو مرتب  د

همادلی و ا  مقیانتایج تحلیل عامال تأییادی  (. در پژوهش حاضر30)
عاالوه بار ایانن . باود ایان ابازار عاملی 3  تاوتار  تأیید  بیانگرهمدردی  
نتاایجن   و  بررتیمقیا  همدلی و همدردی  های برازندگی مدل  شاوص

. هاا داردیاابی باا دادهایان زمینا نظاری  داللت بر برازش مطلوب مدل
ورده مقیاا  همادلی شاناوتی میزان ضریب هلفای کرونباخ  همچنینن  

 87/0و کال پرتشانام   89/0و همادردی   85/0ن همدلی عاطفی  86/0
 اتت. این ابزارن ک  حاکی از پایایی مطلوب بدتت همد

در ج،ت تنجش هویت اوالقی از مقیا  واود   :هویت اوالقی  مقیا 
 اتتفاده گردید. این( 15)دهی اهمیت هویت اوالقی برای وود گزارش

 و گویا ( 5تاازی ) مقیاا  درونای زیار 2 و تاوال 10شاامل  ابزار
کننده میزان موافقات واود را باا هار اتت. مشارکت گوی (5نمادتازی )

مخالفم )نمره   طور کاملب ای از  درج   5لی ر     گوی  بر روی یک طی 
تازندگان این ابازار کند. ( مشخص می5قم )نمره مواف لطور کام ب ( تا 1

ضاریب بر اینن . عالوه (15کردند )مطلوب گزارش    ارروایی این مقیا   
برای بعد نمادتاازی گازارش  71/0تازی و برای بعد درون  85/0پایایی  
ی فارتای ایان مقیاا  از تحلیال (. برای محاتب  روایی نسخ 15شد )

دو عامال بدتات هماد. پایاایی ایان ان  هم  ک   ه اتتعامل اتتفاده شد
 و 66/0تاازی رانباخ برای بعد درونتتفاده از ضریب هلفای کمقیا  با ا
در (. 31محاتب  شاد )  74/0و برای نمره کل    62/0ادتازی  برای بعد نم

تازی و نمادتازی ابعاد درونپایایی مقیا     برای بررتیپژوهش حاضر  
اتتفاده شد ک  ضرایب  نباخای کروروش هلف اوالقی در هویت اوالقی از

همچنینن روایی این مقیا  با   .ب  دتت همدند  75/0و    70هلفا ب  ترتیب  
 .دو عامل مورد تایید قرار گرفتیل عامل تاییدی بررتی شد و وجود تحل

هویات معناوین از پرتشانام  ج،ت تانجش    :هویت معنویپرتشنام   
یا  اتات کا  دو گو 34 این ابزار شامل. شداتتفاده ( 32)هویت معنوی  

دهد. در بعد باورهای ماورایی و باورهای اوالقی را مورد تنجش قرار می
ز اهمیتای نادارد تاا اهمیات فاوق ای اطی  پنج درجا  مقابل هر  گوی 

و پایاایی ایان ابازار از تاوی   ای دارد تنظیم شاده اتات. روایایدهالعا
ورهاای رای با. مقدار پایایی با(32)  تازندگان مطلوب گزارش شده اتت

ن 96/0ماورایین باورهای اوالقی و نمره کل هویات معناوی با  ترتیاب 
باراینن تاازندگان ایان عاالوه. (32) گزارش شاده اتات 95/0و    86/0

یل عااملی مطلاوب پرتشنام ن روایی این ابزار را با اتتفاده از روش تحل
  (. در پژوهش دیگر برای تعیین پایایی این پرتشانام 32گزارش کردند )

وش هلفای کرونباخ و برای تنجش روایی از تحلیال عامال تائیادی از ر
های اصالین ف یدی ب  روش مولتحلیل عامل تائ  نتایج  .(33)  اتتفاده شد

راج بیان کننده وجود دو عامال کلای در پرتشانام  باود. ماالک اتاتخ
بود. مقدار ضریب  1عوامل شیب نموداری ات ری و ارزش ویژه باالتر از 

 90/6383و ضریب کرویت بارتلت برابر   94/0 ین برابر  اول  -یم   -کایرز

(001/0>  p بود ک  نشان از کفایت نمون )س همبساتگی ماتری  گیری و
ها داشت. ضریب هلفای کرونباخ برای باورهای مااورایین باورهاای گوی 

-با  95/0و  86/0ن 96/0اوالقی و نمره کل هویت معنوی با  ترتیاب 
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پرتشنام  نتایج تحلیل عاملی تأییدی ن  ش حاضردر پژوه  (.33دتت همد)
اینن  ه برعالو. بود  پرتشنام   عاملی  2  تاوتار  دتأیی  بیانگرهویت معنوی  

محاتاب  گردیاد. پرتشنام  هویات معناوی های برازندگی مدل شاوص
همچناینن . هاا داردنتایج داللت بر برازش مطلوب این پرتشنام  با داده

ماورایین باورهای اوالقای و نماره ورهای  ضریب هلفای کرونباخ برای با
ن ک  حاکی دتت همدب  88/0و  87/0ن 89/0کل هویت معنوی ب  ترتیب 

 نام  اتت.لوب پرتشز پایایی مطا
شاناوتی از دو نج،ت تنجش فاصل  روا  :شناوتیفاصل  روانپرتشنام   

اوالقای  عدم رعایت اوالقای ( و34گیری غلب  اجتماعی )مقیا  ج،ت
گویا   16دارای گیاری غلبا  اجتمااعی  ه شد. مقیا  ج،تاتتفاد(  15)

 1ای لی ار  از درجا  5ها در یاک مقیاا  گوی  ن مقیا ندر ایاتت.  
شاوند. گذاری مایموافقم( نمره طور کاملب )  5مخالفم( تا    طور کاملب )

ج،ت بررتی روایای پرتشانام ن از روش روایای ن  تازندگان این مقیا 
گیری غلبا  مقیا  ج،تیب همبستگی نمره  و ضر  هشدهمگرا اتتفاده  

هاای و با پیشداوری قومی علی  گروه  51/0  یتبعیض جنسیتبا  اجتماعی  
ضرایب هلفاای کرونبااخ همچنینن  (.  32)  شده اتتگزارش    62/0اقلیت  

 ای دیگرندر مطالع   (. همچنین32)شده اتت  گزارش    83/0  این مقیا 
از تحلیال عامال شاناوتی  نروافاصال   برای بررتی روایای پرتشانام   

ناادار ها بار عاملی معنشان داد ک  هم  گوی   اتتفاده شد و نتایجتأییدی  
 این مقیاا ضرایب هلفای کرونباخ . همچنینن  (32)دارند    43/0تر از  باال
 عادم رعایات حاریمهمچناینن مقیاا  (. 32)شده اتت  گزارش    85/0

ام اوالقی نسبت ب  تز  الاعتقاد ب  توال اتت ک  میزان  4اوالقی دارای  

کند. این چ،ار گروه عبارتند از: افرد گیری میچ،ار گروه مختل  را اندازه
هاای ماذهبی متفااو  باا دیگرن بیگانگانن افراد متعلق ب  گروه  کشوری

ها گوی  گروه مذهبی وودن افراد متعلق ب  قومیتی متفاو  از قومیت وود.
)ویلای  5،اد نیساتم( تاا تع)م  1درج  ای از   5بر اتا  مقیا  لی ر   

شاوند. ضاریب پایاایی ایان مقیاا  توتاط متع،دم( درج  بنادی مای
در ایان پاژوهش نیاز ضاریب .  (32)  ش شده اتتگزار  88/0تازندگان  

 ب  دتت همد.  91/0پایایی این مقیا  با اتتفاده از روش هلفای کرونباخ 
-روانهمدلین هویت اوالقین هویات معناوی و فاصال  های  پرتشنام 

در اوتیار افراد گروه نمون  قرار گرفت و با  هن،اا اطمیناان داده ناوتی  ش
ج،ات کاار   تن،اا فقاطواهاد ماناد و  شان محرمانا  وشد ک  اطالعا 
شود. همچنین تأکید شد ک  صادقان  ب  تاؤاال  هوری میپژوهشی جمع

افازار نارمهان اطالعاا  توتاط هوری پرتشنام ز جمعپاتم دهند. پس ا

SPSS  افزار و نرمAMOS   تحلیل شدند. برای هزمون مادل مفارو
 یابی معادال  تاوتاری اتتفاده شد.از روش مدل

 

 یافته ها
میااانگینن انحااراف معیااارن کمتاارین نمااره و بیشااترین نمااره  1جاادول 

بستگی نتایج مربوط ب  هم  2جدول  .  دهدمتغیرهای پژوهش را نشان می
مادل ن،اایی   2  نگاارۀن  ناینهمچ  دهاد.ژوهش را نشان میمتغیرهای پ

 .دهدپژوهش را نشان می

 
 : میانگین، انحراف معیار و حداقل و حداکثر نمرات متغیرهای پژوهش  1جدول 

 متغیرهای پژوهش  میانگین  انحراف معیار  کمترین نمره  بیشترین نمره 

 همدلی شناوتی  36/12 18/4 4 20

 همدلی عاطفی  76/11 21/4 4 20

 ردی همد 09/13 59/3 6 20

 همدلی 21/37 84/10 15 60

 تازی درونی 65/18 89/3 9 25

 نمادتازی  79/17 34/3 9 25

 هویت اوالقی  43/36 11/6 24 50

 باورهای ماورایی  41/61 98/9 39 83

 باورهای اوالقی  01/71 25/10 39 85

 عنوی هویت م 42/132 86/17 90 162

 گیری غلب  اجتماعی ج،ت 36/58 08/16 16 15

 حریم رعایت اوالقی عدم  62/14 87/3 4 5

 شناوتی فاصل  روان 98/72 73/19 20 20

 
 : ماتریس همبستگی مرتبه صفر متغیرهای پژوهش 2جدول

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها 

             1 همدلی  .1

            1 **0/88 همدلی شناوتی .2

           1 **0/71 **0/93 همدلی عاطفی.3

          1 **0/80 **0/66 **0/89 همدردی.4
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         1 **0/71 **0/71 **0/19 **0/75 ت اوالقی .هوی5

        1 **0/86 **0/66 **0/59 **0/62 **0/64 تازی .درونی 6

       1 **0/41 **0/81 **0/53 **0/52 **0/51 **0/61 .نمادتازی 7

      1 **0/47 **0/36 **0/49 **0/32 **0/27 **0/53 **0/36 .هویت معنوی 8

     1 **0/87 **0/60 **0/38 **0/57 **0/39 **0/41 **0/38 **0/47 . باورهای ماورایی 9

08/0 **0/47 *0/17 . باورهای اوالقی 10  0/17* 0/30** 0/26** 0/19** 0/88** 0/55** 1    

   1 **0/32- **0/67- **0/56- **0/23- **0/53- **0/74- **0/63- **0/68- *0/21- **0/70- شناوتی.فاصل  روان11

  1 **0/91 **0/30- **0/65- **0/53- **0/71- **0/54- **0/72- **0/62- **0/65- **0/57- **0/69- گیری غلب  اجتماعی.ج،ت12

 1 **0/92 **0/95 **0/38- **0/71- **0/61- **0/74- **0/52- **0/74- **0/64- **0/67- **0/61- **0/71- .عدم رعایت حریم اوالقی13

01/0 > P *       *05/0 > P  * 

 

 
 مدل نهایی پژوهش  :2 نگارۀ

 

-فاصل  رواناثر مستقیم بر    هویت اوالقی و هویت معنوی:  اولفرضی   
 د.ندار شناوتی

  001/0) و معناادار منفای  صور هویت اوالقی ب ن  2با توج  ب  ش ل  

p  36/0ن-     β)    و معنادار  منفیصور  ب  وی نیزمعن هویتهمچنینن و

(001/0  p 29/0ن-    β ) ددارنشناوتی فاصل  رواناثر مستقیم بر . 
 د.ندار همدلیاثر مستقیم بر  هویت اوالقی و هویت معنوی :دومفرضی   

  004/0) و معناادار تمثبا صور هویت اوالقی ب ن  2با توج  ب  ش ل  

p  24/0ن     β)    صور  مثبت و معناادار ب  زنی  هویت معنویهمچنینن  و

(001/0  p 32/0ن  β ) دارند همدلیاثر مستقیم بر . 
هویات اوالقای و هویات ی  در رابط شناوتی  فاصل  روانفرضی  توم:  

 .کندای ایفا مین نقش واتط همدلی با معنوی
اتاترا  در غیرمستقیم از دتتور بو  هاییرمعناداری مس تعیین  منظورب 

 (. همانگونا  کا  مشااهده3شاد )جادول فاده تتاAMOS افزار نرم

هویت و  p) 004/0(  هویت اوالقیاثرا     شناوتیفاصل  روان  دشومی

 گری نموده اتت. واتط  همدلیرا بر   p) 001/0( معنوی
 

 اثرات غیرمستقیم متغیرهای پژوهش :3جدول 
 p حد باال حد پایین β قیممسیر غیر مست

 004/0 -03/0 -13/0 -09/0 همدلیب   هویت اوالقی
 001/0 -02/0 -14/0 -11/0 همدلیب   هویت معنوی

 
های بارازش محاتاب  بررتی برازش مدل ن،ایی پژوهشن شاوص  برای

رج  های برازشن شامل مجذور وی ب  دشاوص نبا توج  ب  نتایجگردید.  

(ن CFI 94/0شاااوص باارازش تطبیقاای ) ن(df/2X 90/1)هزادی 

(ن شااوص نی اویی بارازش NFI 93/0شاوص برازش هنجار شاده )

(95/0 GFIن)  شاوص نی ویی برازش تعدیل( 91/0شاده AGFI ن)

و  (RMSEA 05/0)شاوص جذر میانگین مجذورا  وطای تقریب 
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ژوهشن توان گفت الگوی ن،ایی پ( میPCLOSE 10/0)کلو   پی

  .اتت  مطلوبدارای برازش 
 

 بحث
 اثار اوالقاییات و هو  معنویهویت  ک     دادنشان    نتایج پژوهش حاضر

دارد.  کارکناان مادار  اتاتثنایی شناوتیفاصل  روان  و معنادار بر  منفی
هویت رشد ب،نجار ک   های پیشین مبنی بر هناین یافت  با نتایج پژوهش

افازایش داده و  افاراد را دوتاتان نوع رفتارهاین اوالقیو هویت   معنوی
 شااودن همسااو اتااتمی شااناوتیفاصاال  روان کاااهشمنجاار باا  

ی تبااط هویات معناوی باا فاصال در وصوص ار  (.9ن11ن13ن15ن16ن17)

. (35)  اشااره نماود  "18همااهنگیوود"توان ب  مف،اوم  می  روانشناوتین
زمانی ک  افراد هویت وود را بر اتاا  محتاوایی   مطابق با این مف،ومن

دهنادن ایان تمایال در ها و اهداف ش ل مایی مانند ارزشدرونی و روان
ن  باشند. از این رون گیرد ک  با محتوای هویت وود هماههنان ش ل می

الی چون ارتباط باا ک  افراد هویت وود را حول مف،ومی واال و متعزمانی
دهندن این تمایل در هنان های اوالقی ش ل میوجودی ماورایی و ارزش

های ای متناتب با این ارزش  در رفتار وود نیز ب  گون گیرد کش ل می
تاوتن اصول اوالقی از جمل  از این رون درونی   .(35)  کنندل  متعالی عم

در هویت افرادن بناا  دو اصل اوالقی عدالت و توج  و اهمیت این اصول
تابب گارایش افاراد با  تاوی رفتاار  (35)ب  مف،وم واود همااهنگی 
شود. بنابراینن برجستگی و اهمیات اواالق و هماهن  با حس وود می
ی هخشی از هویت معناوی با  صاور  انگیازاصول اوالقی ب  عنوان ب
شود افراد در نگرش و واکانش کند و تبب میاوالقی در افراد عمل می

عادالتی و ها ن  تن،اا کمتار وواتاتار بایبت ب  دیگران و تایر گروهنس
ی ها باشاندن بل ا  هما راد و گروهی یک گروه بر تایر افبرتری و غلب 
تاایش فت توج  و برواورداری از رفااه و هها را تزاوار دریاافراد و گروه

گیری هویت معنوی ی پارچ  باعث کاهش فاصال  . بنابراین ش لبدانند
در وصاوص   گاردد.میدر بروورد و تعامل با دیگران  شناوتی افراد  نروا

زماانی کا   توان گفاتمی شناوتیی روانبا فاصل   اوالقیارتباط هویت  

تش یل دهندن فارد از انگیازش را    "وود"ی  های اوالقین هست دغدغ 
برای عمل اوالقی برووردار اتت. ب  عبار  دیگرن اگر   ی باالتریاوالق

گااهن هویات فرد داشت  باشد هن  "وود پنداره"ی در تازمان  محوراوالق
تحاول  ند. ب  این ترتیابشواوالقی مستقیماً ب  عمل اوالقی مرتبط می
-قی باعث کااهش ج،اتهویت اوالقی با تأثیر مثبت بر باورهای اوال

شاود. با  عباار  ماعی و عدم رعایت حریم اوالقی میگیری غلب  اجت
شناوتی افاراد کااهش القی میزان فاصل  روانترن با رشد هویت اودقیق

    چشمگیری وواهد داشت.
هویات اوالقای و هویات   مثبتثر  حاکی از ا  یافت  دیگر پژوهش حاضر

اتت. ایان یافتا  باا نتاایج   ییکارکنان مدار  اتتثنا  همدلیبر    معنوی
هویت اوالقی و معنوی بین مثبت های پیشین ک  نشانگر رابط  شپژوه

در تفسایر رابطا   .(2ن6ن14ن19ن22ن27ن29اتتن همسو اتات ) با همدلی
کا  هویات گفات  توانمی هویت اوالقی و همدلیبین  مثبت و معنادار  

  وود در عمال در هستۀ وجودی فرد ریش  دارد و شامل تع،د ب  شد ب 
ی را تطابق و همسویی عمل باا واودن هویات اوالقاباشدن یعنی  نیز می

. بعد درونای (9) اندپردازی کردهشامل دو بعد عمومی و وصوصی مف،وم
های اوالقی در هساتۀ )وصوصی( همان ریش  داشتن و مرکزیت ارزش

ک  وودن حول اصول و باورهاای اوالقای شا ل وجودی فرد اتت؛ این
)وصوصای( با    یگرن بعاد درونایو تازمان یافت  باشد. ب  بیان د  گرفت 

های اوالقی در وودپندارۀ فرد اشاره دارد و ها و هرمانارزشمیزان عمق  
-در واقع معطوف ب  وج  وصوصی هویت اوالقی اتت. اتاتقرار ارزش

تواند یاک نماود عماومی و بیرونای نیاز ر درون فردن میهای اوالقی د
طریق اعمال فارد در ها از ین صور  ک  تع،دا  و ارزشداشت  باشدن بد

شود. این بعد ب  صور  نمایش و ران نشان داده میدنیای بیرونی ب  دیگ
ها و نمادهای اوالقی در عمل و رفتار ب  صور  بیرونای انع ا  ویژگی

شود و ب  تعبیری وجا  عماومی هویات تعری  می  و در ج،ان اجتماعی
دن باورهاای در نتیجا  فاردی باا دارا باو. (16) روداوالقی ب  شمار می

اورها انجام وواهد داد و گرایش با  انجاام اوالقین رفتارهای همسو با ب
دوتتان  از جمل  م،رورزین همدردی و همدلی در برواورد رفتارهای نوع

ارتبااط   تفسایر و تبیاین  در وصوصچنینن  هم  با دیگران وواهد داشت.
با   از روی ارد باافتیتاوان همدلی مایا ب معنویهویت مثبت و معنادار 

معنویات یاک  ناین روی ارد (. مطابق با11هویت معنوی کمک جست )
منبع بشری و ذاتی برای جستجوی معناان برقارای پیوناد باا دیگاران و 

اتات و انساان از مقدتا ن داشتن هدف در زندگی و ودمت ب  جامعا  
تت. در این روی رد ای درونی برای جستجوی این امور برووردار اانگیزه

یا اتصال با   ل اثر متقابل تیر درونی )تجارب درونی ورشد معنوی حاص 
منبعی نامحدود( و تیر بیرونی )فعالیت های روزان  و ارتباطاا ( اتات. 

برقاراری پیوناد   بدین ترتیبن در این روی رد معنویتن افراد را ب  تامت
طریاق پیگیاری بین اکتشاف وود و ج،ان توق می دهد ک  این امر از 

محقاق  فرادو رفتار و تعامل همدالن  با تایر ا  وفایک زندگی بارور و ش 
 شود.  می

فاصال  ای عالوه براینن نتایج پژوهش حاضر تأییدکنناده نقاش واتاط 
رفتارهاای  وی بااهویت اوالقی و هویت معندر رابط  بین  شناوتی  روان

دراک منساجمی از افرادی ک  شناوت و اعبار  دیگرن ب   اتت.  همدالن 
ر شماری از صفا  اوالقی مانند م،ربانی و بخشندگی وودن ک  متمرکز ی

و در برواورد باا  (22ن36) دناگیرنظر مای    انسان را برابر درهم  نهستند
یات وواهاد کارد افراد با نیازهای واص عدالت را رعا  ویژهب هم  افراد  

نعطااافن . از طاارف دیگاارن فااردی بااا هااوش معنااوی باااال دارای ا(25)
ها و فراتار ها و تختیرو شدن با دشواریب وودهگاهین ظرفیتی برای رو

نگار با  ج،اان یتی برای ال،اام و شا،ودن نگارش کالن ظرفاز هن رفتن
هاا و ها بنیادین زندگی و نقد تنتهستین جستجوی پاتم برای پرتش

ها کمتر دتت ب  در نتیج ن فردی با این ویژگی (.23و رتوم اتت )  هداب
و  اوالقی با رشد و ت وین هویتین رون از افتارهای ناعادان  وواهد زد.  ر

د. در واقاعن نشاوشناوتی در افاراد ماینروا  تبب کاهش فاصل   معنوی
تا افراد دیگاران را  گردندمیتبب  تحول هویت اوالقی و هویت معنوی

شناوتی وویش دور ادراک ن نند و با ادراک دیگاران با  ای رواندر فض
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-اوار بروورد عادالن  و ب،ارهنزدیکن تمام افراد را مستحق و تزصور   
باا کااهش فاصال   در نتیجا و  ؛داننادمندی از هتایشن رفاه و تعاد  ب

ن افراد قادر ب  در نظر گرفتن دیادگاه دیگاران و جاایگزینی شناوتیروان
باشاند و   ویالی و واقعی در قالب احساتا  و اعماال مایصوروود ب 

و نگرانای بارای افاراد ی از احساتا  همدالن  دیگر محاور  میزان باالی
 درمانده هستند.

هویت این پژوهش با نشان دادن م انیزم اثرگذاری ن نظریب  لحا       
منجار با    همادلیبار    شاناوتیاوالقین هویت معناوی و فاصال  روان

شاده اتات. با  لحاا    همادلیثر بر  ؤش در مورد عوامل م گسترش دان
-فاصال  روانبار  هویت اوالقی و هویت معنوی منفیر اثن  نیز  کاربردی
ایان ن همادلیبار  شاناوتی  فاصل  روانمنفی    اثر  ب  دنبال هنو    شناوتی

دنبال دارد با   دهندگان کودکان با نیازهای وااصهموزش  تلویح را برای
از جمل  علل اتاتای رفتارهاای   ی و معنوینوع تحول هویت اوالقک   

و ش  ابراینن ضارور  دارد متولیاان هماوزبنا  اتات.  با کودکان  همدالن 
هایی فرصتن  هموزش کودکان با نیازهای واص  مسئولین  ویژهب پرورش  
 دهندگانهگاهین شناوت و رشد هویت اوالقی و معنوی هموزشرا برای  

 افازایش با  گون الن  و تبعیضکاهش رفتارهای ناعادفراهم تازند تا ب  
های این از محدودیتن کمک شود.  هنا  دوتتان  و همدالن نوعرفتارهای  

کارکنان مادار  توان ب  محدود بودن افراد مورد مطالع  ب   ژوهش میپ
پاذیری اشااره نماود کا  تعمیم تان چ،ارمحاال و بختیااریاتتثنایی ات

وج  ب  هن   در پاژوهش حاضار تازد. با تها را با احتیاط مواج  مییافت 
شاود در رفت  اتتن پیشن،اد میهای جنسیتی مورد مطالع  قرار نگتفاو 

زن و مارد   کارکنااندر باین    همادلیهای هتی ب  مقایس  مدل  هشپژو
 .پرداوت  شود

 

 گیرینتیجه
در رابطا  باین   شاناوتیفاصال  روانای  واتط ش حاضر نقش  در پژوه

مورد مطالعا  قارار   با رفتارهای همدالن هویت اوالقی و هویت معنوی  
ز ا هویات اوالقای و هویات معناوین وهشبا توج  ب  نتایج پاژگرفت.  
 دهادتأثیر قرار میرا تحت رفتارهای همدالن ن شناوتیفاصل  روانطریق  

کااهش باورهاای عادم ن با فاراهم هوردن زمینا   توابر این اتا ن می
ن هناان را در ج،ات تمااعیگیری غلبا  اجرعایت حریم اوالقی و ج،ت

 .توق داد ندوتتان  و همدالن رفتارهای نوع
 

                 خالقیا  یالحظههام
ن اصول اوالقی از قبیل محرمان  باودن احل انجام پژوهشدر تمامی مر  

 .ها مورد توج  قرار گرفت  اتتاطالعا  و رضایت هگاهان  هزمودنی
 

 سپاسگزاری

کا  در  محاال و بختیااریکارکنان مدار  اتتثنایی اتتان چ،اراز کلی   
 شود. تگزاری میاین پژوهش شرکت کردندن تپا

 

 هنام واژه
1. Children with special needs   کودکان با نیازهای واص 

2. Empathy  همدلی 

3. Effective communication   مؤثر  ارتباط 

4. Ethical identity  اوالقی  هویت 

5. Spiritual identity  معنوی   هویت 

6. Identity   هویت 

7. Moral values  اوالقی   هایارزش 

8. Self  وود 

9. Moral motivation  اوالقی  انگیزش 

10. Generosity   بخشندگی 

11. Inner garlic  درونی  تیر 

12. Outer garlic  رونی بی تیر 

13. Altruistic behaviors   دوتتان  نوع رفتارهای 

14. Psychological distance    شناوتی روان فاصل 

15. Observe ethical privacy   اوالقی  حریم  رعایت 

16. The orientation of social dominance  
 اجتماعی  غلب   گیری ج،ت 

17. Psychological space  شناوتی روان فضای 

18 Self guide  هماهنگی  وود 
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