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چکیده
 عنوانبه ینوستالژ یهاداللت یبرخ یبررس حاضر، پژوهش از هدف

 نیهمچن بود؛ همدالنه کنش شیافزا یبرا ینااخالق جانیه کی
تالژ لت جادیا و افراد کردنکینوستتت تالژ حا  لوازم از که ینوستتت

سأله نیا زدنمحک ست، م ست تحقق قابل قیطر چه از ا  جامعه. ا
 انیدانشتتتجو از( پستتتر 37 دختر، 34) نفر 71 را پژوهش نیا یآمار

 30 یتصادف طوربه. دادند لیتشک رازیش دانشگاه یلیتکم التیتحص
 مداخله گروه به نفر 41 و یعاد دادیرو یادآوری مداخله گروه به نفر

صاص زیانگخاطره یادآوری ضر، پژوهش یابزارها. شد داده اخت  حا
س آزمون و دادیرو پژواک فیتکل ستکار یوار  آزمون و( MCH) ید

مدالنه کنش تیموقع . دیگرد لیتکم آزمونپس در( EAMT) ه
 یمعمول یادآوری مقابل در خاطره یفراخوان مداخله داد نشتتتان جینتا

. داراستتت ینوستتتالژ حس جادیا یبرا را مطلوب یاثربخشتت حافظه،
 تفاوت ،یرنوستتتتالژیغ گروه به نستتت ت ینوستتتتالژ گروه نیهمچن

نادار نه کنش به یعمل شیگرا در یمع مدال . نقش داد نشتتتان ه
 طوربه ینوستتتالژ واستتطه به کنش همدالنه شیدر افزا تیجنستت
شد دییتأ معنادار ص هیتوج نقش. ن  و دیگرد دییتأ شیکماب زین یشخ
 مقابل در یشتتتریبمدار -گرید هیتوج کینوستتتالژ گروه داد، نشتتان

 نقش قیطر از افتهی نیا احتمالً. داد خواهد ارائهمدار -خود هیتوج
.است فهمقابل یجانیه یبخشنظم یندهایفرا در ینوستالژ

یاخالق تیترب ،یاخالق جاناتیه ،ینوستالژ :یدیکل یهاواژه

Jalil Etemaad 

 Bahram Jowkar

Masoud Hoseinchari 

 Hossein Dabbagh

Abstract 
The goal of the present study was to explore 
some implication of nostalgia as a non-moral 
emotion for facilitation of empathy as a moral 
emotion. As well as finding out the method 
that can be utilized to have more nostalgic 
feeling in order to have more empathy. 
Doctoral and graduate student of Shiraz 
University were the statistical population of 
this research. 71 students (34 females, 37 
males) participated in this research. 
Participants were divided into two groups (30 
memory, 41nostalgic) by random assignment 
and responded to manipulation check (MCHI) 
and empathy action situation test (EAMT). 
The result showed that reminiscences 
intervention versus ordinary intervention has 
good effect in having nostalgia. Also, 
nostalgic group was significantly different on 
empathy situations. Role of gender was not 
significant. Role of personal justification 
nearly confirmed and showed that nostalgic 
group has more tendency to empathy and 
other-oriented justification. 
Keywords: Nostalgia, Moral Emotion, Moral 
Education 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

شیراز، ایران، رازیش دانشگاه ،یتیترب یشناسروان یدکتر دانشجو :لئومس سندهینو*
شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایراناستاد روان **

شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایراندانشیار روان***
پژوهشکده علوم شناختی تهران، تهران، ایران استادیار وابسته****

Email: jetemaad@gmail.com 

 20/06/98Accepted: 11 Sep 2019 Received: 2 Feb 2019 پذیرش:13/11/97 دریافت:

(DOI): 10.22059/JAPR.2019.70397 



 ... و ینوستالژ حالت جادیا در خاطره یفراخوان یثربخشا                                                                                                36

 مقدمه
اصلی بشر برای داشتن یک زندگی اخالقی، ندانستن یا آشنان ودن با  مشکل ،گرایان در اخالق معتقدندفضیلت

شکاف و گسست وجود دارد. این  ،اشاخالقیاصول اخالقی نیست و عمدتاً میان معرفت اخالقی فرد و عمل 
مطرح شده است. مطابق نظر  «ضعف ارادی»یا  «1اکریزیا»با عنوان  (1390) ارسطوارسطور، از زمان  مسأله

 ی نقشایفا ،عوامل غیرمعرفتی و غیرعقالنی در شکاف میان معرفت و عمل اخالقی، گرایان جدیدفضیلت
 هاانگیزه و فضایل یعنی ،درونی شخص خصایص بر خود هنظری ( در2004) طور مثال، زاگزبسکیبهکنند. می

فاعل  هایهیجان ،راستاایندرسازد. و نقش عواطف را از حیث ادراکی و ترغی ی پررنگ می کندمی تمرکز
 در توانندمی هاهیجان از برخی که است روشن امروزه. دارد مسألهبندی ای برای صورتاهمیت ویژه ،اخالقی

 اخالق شناسیروان پژوهشگران از برخی بررسی به توجه با ولی .کنند ایفا را ینقش غیراخالقی یا اخالقی رفتار
 هاییموقعیت چه درو  هیجاناتی چه که این مورد در ،(2012 الم، و ویاوگاز ؛2015 چت،ینزلیآ و ژانگ تپر، مثالً)
 نگرفته صورت کافی بررسی و توجه اواخر همین تا ،نمایند ایفا را ینقش ،اخالقی رفتار در توانندمی چگونه و

  .دارد وجود آن مورد در اندکی فهم و است
و کنش  هاجانیبا ه ینااخالق هایجانیربط و نس ت ه د،یجد انیگرالتیفض یخطوط راهنما یراستا در
 یتریتخصص و محدودتر نحو به پرسش نیا. باشدیم اخالق یشناسروان حوزهاز مسائل م هم در  یکی یاخالق

)اخالقاً نامرت ط(  ینااخالق هایجانیها و هخلق"است  یبندصورت قابل نگونهیا یجانیه یبخشنظم منظر از
 ،پرسش نیا "کنند؟ لیرا تسه یهمدل ،خاص طوربه و یاخالق هایجانیه تجربهدر  یتوانمند توانندیچگونه م
 شیافزا احتمال در هاخلق نقش دهندهنشان هاپژوهش از یبرخ راستا،نیادر. استحاضر  پژوهش مسألهکانون 

 به استناد با( 2000) زن رگیا ،رابطه نیا در .هستند یهمدل ،خاص طوربه و یاخالق هایجانیه تیظرف
 زن رگ،یا از نقل به؛ 1998 ،3آتنستد و شرر کوال،یم؛ 2000زن رگ،یا از نقل به ؛1995 ،2فورگاس) یهاپژوهش

 مثالً) ینااخالق و هیاول هایجانیه نقش مورد در که( 2000 زن رگ،یا از نقل به؛ 1998 ،4هافمن و 2000
استناد کرده است و  ،انجام شده یرفتار اخالق یهاهم سته ای نیبشیپ عنوانبه( ینیغمگو  خشم ،یشادکام

 یاخالق رفتار و هاجانیه یختگیبرانگ در توانندیم ،ینااخالق و هیاول هایجانیه و هاخلق که کندیم انیب
 ازمندین ،شودیم اعمال یندیفرا چه لیذ در نقش نیااین موضوع که  ،او اعتقاد به اماایفا کنند. را  ییهانقش

 داشته یهمدل لیتسه یبرا یداللت که دهیچیپ هایجانیه به رجوع ن،یبنابرا. است یشتریب یپژوهش تمرکز
 یاخالق تیترب یبرا ییهاافتیره به دنیرس یراستا در جلوبهعمده و رو یگام پژوهش کیتواند می ،باشند
 را یاخالق هایجانیه، ینااخالق هایجانیهچگونه و در طی چه فرایندی  ،میدانینمطور مثال ما به .باشد
 ،بنرویه به دیکن)نگاه پژوهشگران  یبرخ یکارها به توجه اخالق، در هاجانیه نقش فهم یبرا. کنندیم لیتسه

                                                           

1. krasia 

2. Forgas, J. P. 
3. Mikula, G., Scherer, K. R., & Athenstaedt, U. 

4. Hoffman, M. L. 
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 ،اندداده قرار لمأموردت را اخالق در هاجانیه  تنس ینظر و یمفهوم ابعاد و وجوه که (2009زر، هاو و ریواید
 شده خالصه محور چهار در اخالق در هاجانیه نس ت ،مزبور پژوهشگران نظر بنابر .رسدیم نظربه راهگشا

 کندیم ینفرت را فراخوان ایشرم، خشم  ،یاحساس خوار ،شدهادارک یاخالق یتخطمعموالً اول، محور  .است
 به هاجانیهمعموالً دوم، محور . (2009زر، هاو و ریواید ،بنروینقل از ه به؛ 1999، 1همکاران و نی)رز

و  نی؛ رز2009 هاوزر، و ریواید وبنر،یهاز  نقل به؛ 2001، 2تی)ها کنندیرهنمون م تیموقع یسازیاخالق
 هاوزر، و ریواید وبنر،ینقل از ه به ؛1982 ،4افمنه ؛2009 هاوزر، و ریواید وبنر،یهاز  نقل به ؛2003، 3کوهن
 کیبه  دنیدر خدمت رس یجانیه یکه ساختارها دهدیمنشان  یشناخت-سوم، مطالعات عصبمحور (. 2009

، 6ریبل ؛2009 هاوزر، و ریواید وبنر،یه از نقل به ؛2002، 5تیها و نی)گر کنندیم فایا ی رانقش یقضاوت اخالق
با  معموالً ،یربط اخالق یدارا یهاعمل چهارم، و محور (2009 هاوزر، و ریواید وبنر،ینقل از ه به ؛1995
 ؛2002 ،تیها و نیفرد )گر یتحول-یرشد یهادوره یبازنما ینوع همراه هستند که به یجانیه یختگیبرانگ

 ریواید وبنر،یه از نقل به ؛1979، 7یرو و کینگ-، ردکیواکسلر-نژا ؛2009 هاوزر، و ریواید وبنر،یهاز  نقل به
 و ریواید وبنر،یه از نقل به ؛2001، 8والیبشر )پرستون و د نوع هیاول یتکامل یهادوره و (2009 هاوزر، و

 است. (2009 ،هاوزر

ن صورت بازسازماندهی گیریم و به ایپی می هاهیجانمطالعات فوق، این پرسش را صرفاً در مورد  به توجهبا 
و  عشق تجربهشتر همدلی بیشتر، تسهیل بی توانند بهنامرت ط، می اخالقی هاییک از هیجانکدام کنیم کهمی

نحوی در ظرفیت و گناه اخالقی موضوعیت دارد( کمک کنند یا به گناه بیشتر )زمانی که احساس احساس
تای پاسخ به این ایفا کنند؟ در راسرا ای کنندهاخالقی برای انجام کنش خوب، نقش مث ت و تعیینآمادگی 
ر مورد آن وجود دپیچیده و خودآگاه، نوستالژی بنابه شواهد پژوهشی اخیری که  هایاز میان هیجان ،پرسش

سازی و صل مفهومالژی که حابه نوست ،. مطابق با جدیدترین رویکردرسدنظر میی بهتوجهد قابلکاندی ،دارد
 دس،یکیسد ؛1995های افرادی همچون باچو، باشد )پژوهشسو میمیالدی به این 90 های دههپژوهش

هیجانی  ،نوستالژی گردد.استخراج و ارائه می ،پژوهشاین ( تعریف زیر از سوی 2006 ،راتلج و آرنت دشات،یوا
ه با نوعی آرزومندی است و همراتوأم  شادمانی-غمگینی دوگانهکه دارای ماهیت  اجتماعی-خود، فردیوابسته به

 ،طور فعال یا منفعلشده ناشی از یک محرک بیرونی بهعاطفی فراخوانی ش کهنس ت به گذشته که توسط یک 
 زند. خاطرات گذشته پیوند می تجربهتجربه زمان حال را به
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عنوان یک به ،نوستالژی"ترتیب قابل بازسازی است اینبهحاضر، پژوهش  مسألهبا این پیشنهاد، صورت
کردن افراد همچنین نوستالژیک ،"اخالقی دارد؟همدالنه هایی برای افزایش کنش چه داللت ،هیجان نااخالقی

تحقق از چه طریق و تا چه میزان قابل ،زدن این پرسش استو ایجاد حالت نوستالژی که از لوازم پیش رد و محک
که به اعت ار برخی از  ایمها مواجهفرضو پیش هاتعریف از حجم زیادیبا  ،مفهوم همدلی در مورد "است؟

باشد. وجود احصاء میتعریف در این زمینه قابل 40( بیش از 2014 ها )کاف، براون، تیلور و وهوات،پژوهش
هایی مواجه ساخته است و آن را با دشواری ،گیریسازی و اندازههمدلی، مفهوم هایتعریفکثرت نازدودنی 

. باشدمیگیری سازی و اندازهنوع خاص تعریف، مفهوم تا حدزیادی مقید به ،گیری در این زمینههرگونه نتیجه
سازی و تعریف همدلی در یک تحقیق، سنجش کنش رفت از چالش مفهومهای برونیکی از راه ،رسدنظر میبه

االذهانی ها را که عرف جامعه و شهودهای بیناگر در یک تحقیق برخی از کنش ،دیگرتع ارهمدالنه باشد. به
حدزیادی از  تا ؛ بنابراینمحل تمرکز و سنجش قرار دهیم ،دانندیا واجد حدی از همدلی می ما آن را همدالنه

 و 1975) 1پاتنم و یپکیکرتوسط فیلسوفانی چون  ،در ابتدا. این رویکرد نیستسازی تعریف و مفهومبه ینیاز
زیربنای ابزارهای  ،سازی همدلیپیشنهاد شد. چرا که تعریف و مفهوم (2004 ،یزاگزبسکاز  نقل به ؛1980

 ،االذهانی ماباشد، اما شناسایی کنشی که عواطف و شهودهای بینکاغذی می-سنجشی ضمنی و آشکار مداد
 "آن"بلکه از طریق ارجاع به ؛ تعریف ماهیتی نداردنیاز به ،دانندآن را همدالنه یا متضمن نوعی از همدلی می

عنوان یکی به (2004) یزاگزبسکتئوری  نظر به تعریف پیشینی، با نیاز بهن ود ادعای  شود.در عمل تعریف می
 فضایل اخالقی، ارجاع مستقیم زاگزبسکی در زمینه گردد. مطابق با نظریهگرایان اخالقی مستند میاز فضیلت

سازی و تعاریفی که فارغ از مفهوم ،تعریف رهایی پیدا کنیم. بنابراین نیاز به توانیم با الگوگرایی مستقیم ازمی
ای از بروز همدلی و عنوان نشانهبه ،دن ال سنجش کنش همدالنهدر مورد همدلی آورده شد، در این تحقیق به

موردسنجش قرار  ،شوددر قسمت روش توضیح داده میطرح که چهار که در قالب  بازنمایی از کنش آن هستیم
ها تمجید ما را نس ت به فاعل آنوتحسینطرح، عواطف چهار اگر این  ،زاگزبسکی گیرد. مطابق با معیارمی

از جنس فضیلت  ،و در این مورد خاص ها از سنخ فضایل اخالقیتوانیم بپذیریم که این کنشبرانگیزد، آنگاه می
بررسی نس ت  پژوهشی به ، نخست گسست و نیازمسألهضرورت این . باشندمی یا واجد همدلی همدلی
هیجانی آشکار بخشی ضمنی و های نظماخالقی در راستای کشف مکانیزم هاینااخالقی و هیجان هایهیجان

دیگر، ضرورت عملی و انضمامی جامعه،  شناسی اخالق وروان ای از مسائل در حیطهدامنه برای پاسخگویی به
های همدالنه سمت بیشترکردن احتمال بروز همدلی و واکنش محافل تربیتی و مربیان، برای یافتن راهی به

 پدیدار شده است. در آن "2پاافتادگی شرو پیش"حساسیت اخالقین ود  ای که شواهددر جامعه

                                                           

1. Kripke, S., & Putnam, H. 

2. banality of evil 
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هایی نیز بر نقش نوستالژی در سالمت جسمانی موردتوجه قرار گرفته است و پژوهش ،های اخیردر سال
عنوان کارکردهای تعادل اند که بهکید داشتهأثیر نوستالژی بر متغیرهای فیزیولوژیکی و سالمت جسمانی تأت

 بندی کرد.ها را دستهتوان آنمی ،نوستالژی 1حیاتی
عادل حیاتی ییدکننده کارکرد تأت (2012) فنگ و یش دس،یکیسد دشات،یوا ژو،آزمایشی  پنج مطالعه

 یکجور دباغ، جوکار، اعتماد، قیتحقراستا، همیناختیاری بود. در خاطره اثربخشی مداخله ،نوستالژی و همچنین
نوستالژی  ،ه نشان دادندنوستالژی و کارکرد تعادل حیاتی آن بود ک مندی تجربهبدن ییدکنندهأت (1396) روستا و

 بیاورد. آوری در برابر درد و ادراک گرما را باالبرده و ادراک شدت درد را پایینتواند تابمی

اند. را در سه دسته خالصه کرده ینوستالژ لیستانسیاگز یکارکردها ،(2004) بادن و دشاتیوا دس،یکیسد
 نی. در اکندیم تیو تقو بخشدیرا استحکام م تیاست که هو نیا ،ینوستالژ لیستانسیکارکرد اگز نینخست

 عنوانبه ینوستالژ که دادند نشان یشواهد (2004 بادن، و دشاتیوا دس،یکیسداز  نقل هب ؛1989) 2کاوانا نهیزم
خود را  درباره رومندین حسکی تواندیم ینوستالژ ،معتقدند محققان نیا. کندیم عمل تیهو به یابیدست من ع
دهد.  شیافزا گریکدیکنار در مان گذشته یاز زندگ ییهاگذاشتن تکه قیخود را از طر یو وحدت درون زدیبرانگ
را در  ینوستالژ ،یبا استناد به شواهد زی( ن2004 بادن، و دشاتیوا دس،یکیسدبه نقل از  ؛1992) 3لیگابر

 دس،یکیسد دیاز د ،ینوستالژ لیستانسیکارکرد اگز نی. دومداندیخود م یو ارزشمند تیهو تیتقو یراستا
 یزندگ یانداز از معناچشم کی مقوم و اکنندهیاح ینوستالژ که نیا ،( ع ارت است از2004) بادن و دشاتیوا
 بخشدیم رویاستحکام و ن یاجتماع یوندهایپ به یاست که نوستالژ نیا لیستانسیکارکرد اگز نی. سومباشدیم

معنادار  گرانیبا د نینماد وندیپ یبازساز یبا نوع ینوستالژ ،گریدع ارتبه(. 2004 بادن، و دشاتیوا دس،یکی)سد
 ،5ستریباوم و یریس) نفسعزت ،یاجتماع وندیپ تیتقو به منجر که (a2013 باچو، از نقل به ؛1998 ،4باچو)

 ،6و پرگ وریش ،نسریکولیم) منیا یدل ستگ احساس و( 2004 بادن، و دشاتیوا دس،یکیسداز  نقل به ؛2000
 ، همراه است.شودیم (2004 بادن، و دشاتیوا دس،یکیسداز  نقل به ؛2003

باشد میمثابه پاسخی آزمایشی نشان دادند که نوستالژی به در تحقیقات (2015) و همکاران دسیکیسد
های ستالژی در پویایبر نقش نو های این محققانو من عی است برای انسجام خود. یافته انسجام خودن ود برای 

 نفس داللت داشت. نوستالژی برای عزت افزایندهانسجام خود و بر نقش همن ود بین انسجام خود و 
نوستالژی در بهزیستی  نقش در مورد (2015) همکاران و دسیکیسدبرخی از محققان همچون 

در این زمینه نشان  ی رااند و شواهدی مث تتحقیق کرده ،هامانند این بینی وشناختی، شادکامی، خوشروان

                                                           

1. homeostatic 

2. Kavana, S. 
3. Gabriel, Y. 

4. Batcho, K. I. 

5. Siry, S., & Baumister, R. F. 
6. Mikulincer, M., Shaver, P. R., & Pereg, D. 
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 چنگ،بندی کرد. ها را ط قهشناختی آنکارکردهای مربوط به بهزیستی روان توان آن را در دستهاند که میداده
نوستالژی از طریق افزایش پیوند  ،نشان دادندآزمایشی با انجام چند تحقیق  (2016) دشاتیوا و دسیکیسد

 ،در این تحقیق اخیرهمچنین بینی است. خوش هدهندپرورش پذیری()احساس پذیرش و تعلق اجتماعی
 یید قرار گرفت.أاختیاری موردت خاطره اثربخشی مداخله

برای ترغیب حمایت اجتماعی و دوستانه،  ،نوستالژی از جمله در ظرفیت این هیجان وجه اجتماعی تجربه
طور )به پسندگرانه و عاشقانه، ایجاد حسی از شایستگی بیناشخصی، ترغیب رفتار جامعهاحساسات حمایت تغذیه
راستای  داوطل ی و بخشش بیشتر برای امور خیریه، داوطل ی خیرخواهانه و کمک( و تقویت نگرش در ،مثال

 ،و همکاران ژو ؛2006 ،1وایدشات، سدیکیدس، آرنت و راتلجشود )گروهی دیده میهای بیننیرومندسازی تعامل
دیگ، وایدشات، لئونیسن راستا، تحقیق آزمایشی وندرهمین (.2015 همکاران، و دسیکیسداز  نقل به ؛2012

 ،همچنینهمکاری و  تواند نقش یک من ع فعال برای ترغیب بهنشان داد که نوستالژی می (2015) دسیکیسدو 
افرادی که  ،نشان دادند (2011) یدسا و نویگها ایفا نماید. در پژوهشی دیگر ای سازمانمقابله با عدالت رویه

 هم آگاهانه و شان را فراخوانی کردند، نوعی احساس خلوص اخالقی از خود نشان دادند )همکودکی حافظه
 رفتار کردند. این محققان نتیجه گرفتند که یادآوری حافظهپسندتری با دیگران طور جامعهناخودآگاهانه( و به
 دیگری بینجامد. های رفتار معطوف بهدیگران و دیگر سنخ تسهیل کمک به تواند بهدوران کودکی می

نااخالقی با  هاینقش هیجان لهأبر محور مستاکنون محققان  بررسی تحقیقات انجام گرفته نشان داد که
های زیر را رضیه، فمسألهبار با طرح این اند و این پژوهش برای اولیننپرداخته ،اخالقیو کنش ها هیجان
 بندی کرده است.صورت

 .دارد یحالت نوستالژ جادیالزم را در ا یاثربخش ،یاریاخت خاطره یفراخوان: اول هیفرض
 .کندیم لیتسه را همدالنه کنش ،شدنکیدوم: نوستالژ هیفرض

 دارد؟  یچه نقش ،شودیم لیتسه ینوستالژ قیکه از طر یاکنش همدالنه لیدر پتانس تیاول: جنس یفرع سؤال
 دارند هاییهیتوج چه ،همدالنه کنش متضمن یهاطرح رفتنینپذ صورت در کنندگانمشارکت: دوم یفرع سؤال

 است؟ صورت چه به یتیجنس یهامداخله و گروه یهادر نس ت با گروه هاهیتوج نیا و

 روش

 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش
با  "آزمون پس فقط" طرح عنوانبه طرح این .ردیگیم قرار یشیآزما هایپژوهش دسته در پژوهش نیا طرح

 شیراز بود. ازدانشگاه  دانشجویان تحصیالت تکمیلی این پژوهش جامعه آماری .است دو گروه مداخله معروف

نفر به  30طور تصادفی . بهنددر این تحقیق شرکت داشت نفر 71 حجم به ایکنندهمشارکت گروه آماری جامعه
دلیل  انگیز اختصاص داده شد.خاطرهیادآوری  نفر به گروه مداخله 41رویداد عادی و یادآوری  گروه مداخله

                                                           

1. Wildschut, T., Sedikides, C., Arndt, J., & Routledge, C. 
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بود که آزمایشی کننده، توجه به معیارهای کفایت حداقلی نمونه برای تحقیقات انتخاب این حجم از مشارکت
 (.2006 تدمن، و یسان) استتأیید توسط منابع متعدد مورد

 ،شدوردنظر گفته میم( رایانهمرکز  و ها،کتابخانهصورت فردی، ابتدا به دانشجوی در دسترس )در خوابگاهبه
کشی به صورت قرعهبه ،اگر پاسخ مث ت بود ؟شرکت کند «حافظه» خصوصدر تحقیقی در تا  است آیا مایل

 خاطره وه مداخلهکرد. برای گرمخصوص به آن گروه را دریافت می یافت و مداخلهها اختصاص مییکی از گروه
ای که بار نوستالژیک رویداد یا ابژه ،در مورد چیزهای مختلف در گذشته تالش شد ،اختیاری با تسهیل حافظه

مهم که از گذشته خوش و  انگیز )یک خاطرهیک رویداد خاطره ،و گفته شد گردد باالیی برای فرد دارد انتخاب
رد خواسته شد تا فو از  خواهد به گذشته برگردی( را به ذهن بیاورنددلت می ؛افتهیادت می داری و هر وقت

بازنمای احساسش را بنویسد.  گر توضیح دهد و چهار کلمهحدممکن در آن غرق شود و در مورد آن به مصاح ه
ی رویداد عادی مثال یک رویداد عادی )براتا خواسته شد  ،معمولی نیز حافظه همچنین از افراد گروه مداخله

آن توضیح داده یا بنویسند.  ورند و در جزئیات آن غور کنند و دربارهآورده شد( مربوط به گذشته را به یاد بیا
توانستند در رل نمیآزمون وارسی دستکاری را تکمیل کنند. افراد گروه کنت ،سپس از هر دو گروه خواسته شد

در مورد ها در ارت اط باشند و یا مداخله از افراد گروه آزمایش کسب خ ر کنند و یا با آن حین تحقیق در مورد
شد گفته می ترتیب،اینبه .شدالنه ارائه میدچهار سناریوی مربوط به کنش هم ،. در پایاننمایندمداخله صح ت 

چهار طرح برای  تا اندی که انجام دادیم، مرکز مشاوره و انجمن علمی از ما خواستهاتجدای از کار تحقیق
مندی به همکاری، اسم و گذاریم و در صورت عالقهدهی برخی مسائل دانشجویان را با شما در میان بسامان

ترتیب با یوها بهشده یادداشت کنیم. سنارهای تعیینشماره تلفن شما را برای هماهنگی و همکاری در ساعت
ه فرد مایل به شد و در صورت تمایل فرد به همکاری، میزان ساعات در هفته کای خوانده میزبان محاوره

ود، تعداد ساعاتی ای که مایل به همکاری در یک طرح بکنندههر مشارکت ،ترتیباینبههمکاری است پرسیده و 
 انجام شد. طرح مربوطه چهارگردید و این کار برای هر اش یادداشت میعنوان میزان همکاریدر ترم به

 سنجش ابزار

در سال  و همکاران وایدشات این ابزار توسط :)ERMCH (1یدستکار یوارس آزمون و دادیرو پژواک فیتکل
اختیاری با تسهیل حافظه در مورد چیزهای مختلف در گذشته تالش  خاطره برای گروه مداخله، ابداع شد. 2006

انگیز یک رویداد خاطره و گفته شد گردد انتخاب ،ای که بار نوستالژیک باالیی برای فرد داردرویداد یا ابژه ،شد
را  خواهد به گذشته برگردی(دلت می ،افتهیادت می ری و هر وقتخوش و مهم که از گذشته دا )یک خاطره

گر توضیح بدهد و مصاح ه و از فرد خواسته شد تا حدممکن در آن غرق شود و در مورد آن به به ذهن بیاورند
یک  ،معمولی نیز خواسته شد حافظه از افراد گروه مداخله ،همچنینبازنمای احساسش را بنویسد.  چهار کلمه

آن غور کنند و  یاد بیاورند و در جزئیاترویداد عادی )برای رویداد عادی مثال آورده شد( مربوط به گذشته را به

                                                           

1. Event Reflection and Manipulation Check (ERMCH) 
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 کنند. آن توضیح داده یا بنویسند. سپس از هر دو گروه خواسته شد آزمون وارسی دستکاری را تکمیل درباره
در این لحظه من دارای احساس "و  "امنوستالژیک شده در این لحظه من کامالً"ها ع ارت بود از: این آیتم

صورت بندی شده بهبر مقیاس درجه گویه. این سه"امدر این لحظه کامالً نوستالژیک شده"و  "نوستالژی هستم
های وارسی دستکاری توسط تحقیقاتی در و آیتم نوستالژیروش القای موافق بود.  =کامال7ًمخالف و  =کامال1ً

 ؛a2013 ،جوهل و دسیکیسد دشات،یراتلج، وا ؛2010 ،دشاتیوا و دسیکیجوهل، رالج، آرنت، سد)آمریکا 
 نیچ در و( 2013 ،دسیکیسد و گویا ل ورگ،یوان ت) رلندیا در ،(2006 ، آرنت و راتلج دس،یکیسد دشات،یوا
روایی آن در  (2012 همکاران، و ژونقل از  به؛ 2010، 2ژو، ووش و باومیستر ،؛2008 ،1و گاو یژو، فنگ، ه)

همچنین در  گزارش شد. 96/0 تا 93/0 در بازه تفکیک دو گروه مطلوب و پایای آن به روش آلفای کرون اخ
 آلفای کرون اخی مربوط به روایی مطلوب بود و پایایی آن به روش شواهد( 1396) و همکاران اعتمادتحقیق 

های وارسی این، در تحقیق حاضر پایایی آیتمبرافزون .شد آوردهدست به 97/0در یک تحقیق آزمایشی 
 دست آمد.به 97/0دستکاری به روش آلفای کرون اخ 

، 1397در سال  دباغو  اعتماد، جوکار این ابزار توسط :)EAMT (3همدالنه کنش سنجش ساخته محقق ابزار
و  روایی صوری باشد.که بازنمای کنش همدالنه می طرح عملی هستچهار تکلیف مشتمل بر این  ابداع شد.

شناسی تربیتی دانشگاه شیراز و یک استاد خارج از دانشگاه بخش رواناستادان آن توسط برخی از  نظری پشتوانه
همدالنه از -دوستانهنوعهای عمل مراحل ساخت طرح یید قرار گرفت.أشناختی تهران( موردت)پژوهشکده علوم

دوستانه و همدالنه در دانشگاه و برط ق عمل نوعاین قرار بود که ابتدا با توجه به اقتضائات محیطی مربوط به
کوشیدیم ما طرح( تهیه گردید. نُه نویس چندین طرح )شناسی اجتماعی آزمایشی، پیشالگوی تحقیقات روان

موقعیت انضمامی در یک بافت آکادمیک باشد و  کبیانگر یقدر ممکن به ،نویس شدههای پیشطرحکه 
بخش استادان با مشارکت دو تن از  سپسبودن این درخواست باشد. واقعی دهندهبیان آن نشان نحوه ،همچنین

ها حذف شد وتحلیل قرار گرفت و برخی از طرحارزیابی ها موردروایی صوری طرح ،شناسی دانشگاه شیرازروان
برای سنجش این، برطرح مدنظر قرار گرفت. افزونچهار  ،ها تغییر کرد و در نهایتبیان برخی از طرحو نوع 

نفر از دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز چهار صورت مقدماتی برای های موردنظر بهروایی صوری اولیه، طرح
ج آن موردبررسی و بازبینی توسط صورت فایل صوتی ض ط گردیده و همراه با نتایاجرا به اجرا گردید و نحوه

 یک الگوی اجرایی خاص به رویشده و بر ها اعمالتغییراتی در طرح بار دیگر ،نتیجه قرار گرفت. دراستادان 
دارای کفایت  ،بیان آن و نیز اقتضائات موقعیتی آن به چهار طرح رسیدیم که نحوه ،توافق رسیدیم. در نهایت

 استاد کیمطلوبیت الزم را داشت و عالوه بر دو استاد بخش، توسط  ،اجرای مقدماتیرسید و در نظر میالزم به

                                                           

1. Zhou, X., Feng, C., He, L., & Gao, D. 
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 توسط شده شنهادیپ ساعات تعداد و گرفت قرار دییأموردت زین( یشناختعلوم پژوهشکده) دانشگاه از رونیب
 .گردید منظور همدالنه کنش ریمتغ عنوانبه و شد بسته جمع باهم ،هاطرح از هرکدام یبرا کنندگانمشارکت
در یک طرح داوطل انه از دانشجویان تا در نظر دارند  ،شناسی و مرکز مشاورهانجمن علمی روان :اول طرح

 ترتیب که اگراینارشد و دکتری برای حمایت ارت اطی نس ت به دانشجویان دارای افسردگی کمک بگیرد. به
آمادگی صورت داوطل انه بهتعداد ساعاتی که در طول هفته  ،دانشجویان ارشد و دکتری مایل به همکاری باشند

شود می مایل به همکاری دریافتداوطلب  افرادشماره تلفن  را اعالم نمایند. هستندبا یک فرد افسرده  وگوگفت
  الزم صورت گیرد. هایهماهنگیهای موردنظر آنان، ساعت تا در

شوند و یا در مرز مشروطی ها مشروط میرشته درصدی از دانشجویان کارشناسی در همه ،هر ترم :دوم طرح
 را مازادیهای هزینه همچنینو شود میانگیزگی و مشکالت تحصیلی منجر به بی مسألهگیرند و این قرار می
از دانشجویان  ،از امتحانات برای کارکردن با این دسته دانشجویان پیش .گذاردمیدانشجویان و دانشگاه برعهده 

 و تعلق نخواهد گرفتای الزحمه. ال ته حقگرفته شودکمک ارشد و دکتری داوطلب برای تدریس خصوصی 
 در این زمینه کمک کنید؟  ،خودتان توانید به دانشجویان کارشناسی رشته. آیا شما میاستکار داوطل انه  ،منظور

به انجمن علمی  ،از طرف کانون فانوس معاونت فرهنگی ،تعدادی از دانشجویان نابینای دانشگاه :سوم طرح
های این ها و درسهای صوتی مربوط به جزوهاند. این دانشجویان برای تولید فایلهشناسی معرفی شدروان

در ؛ شود ت دیلفایل صوتی  ا بهههای درسفصل است، ترتیب که الزماینترمشان نیازمند کمک هستند. به
کار اختصاص دهید که باتوجه  برای اینتوانید، خود را میزمان از ، چند ساعت است که برای شما مقدور صورتی

 در اختیار شما قرار گیرد؟به این زمان، فصول متناسب 
تلقی درستی  ،هستند. این دانشجویان تعدادی از دانشجویان کارشناسی، متقاضی تغییر رشته :چهارم طرح

شان چیست، ندارند. در فعلی اجتماعی و شغلی مربوط به رشته خواهد و آیندهای را میکه واقعاً چه رشته از این
شان به برخی از این افراد که رشته ،های خاصیدر ساعتتا صورت داوطل انه آمادگی دارید که شما به صورتی

اعالم بفرمایید  ،مطرح کنندبا شما  در این زمینه هایشان راسؤالبا شما تماس گرفته و  ،شما نزدیک است رشته
 .های الزم صورت گیردتا از طرف مرکز مشاوره با شما هماهنگی

 هاافتهی
 پژوهش یرهایمتغ یفیتوص یهاشاخص -1 جدول

 ریمتغ  تعداد نیانگیم اریمع انحراف
 حالت نوستالژی اختیاری گروه خاطره 41 95/16 92/1
 گروه حافظه عادی 30 13/6 13/3
 کنش همدالنه اختیاری گروه خاطره 41 85/81 48/111
 گروه حافظه عادی 30 20/40 77/40

 .است شده آورده پژوهش یرهایمتغ( اریمع انحراف و نیانگیم) یفیتوص یهاشاخص ،1 جدول در
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 آزمونپس سهیمقا یبرا مستقل یهانمونه یبرا، یت آزمون -2 جدول

 یعاد حافظه مداخله گروه و خاطره مداخله گروه در «ینوستالژ حالت»
P df T پژوهش یرهایمتغ گروه نیانگیم اریمع انحراف 

 مداخله خاطره 95/16 92/1 72/16 69 0001/0
 حالت نوستالژی

 حافظه مداخله 13/6 13/3

حالت  تفاوت معناداری میان دو گروه در میانگین نمره =001/0p و =69dfو  =72/16t) 2مطابق با جدول 
میانگین حالت نوستالژی در گروه مداخله خاطره بیشتر از گروه  ،در واقع .نوستالژی پس از مداخله وجود دارد

 مداخله حافظه عادی است.

  آزمونپس سهیمقا یبرا مستقل یهانمونه یبرا، یت آزمون -3 جدول

 یعاد حافظه مداخله گروه و خاطره مداخله گروه در «همدالنه کنش»
P df T پژوهش یرهایمتغ گروه نیانگیم اریمع انحراف 

02/0 69 25/2 
 مداخله خاطره 53/74 03/85

 کنش همدالنه
 مداخله حافظه 20/40 77/40

 همدالنه کنش نمره نیانگیم در گروه دو انیم یمعنادار تفاوت (=02/0p و =t، 69df=25/2) ،3 جدول با مطابق
 .است یعاد حافظه مداخله گروه از شتریب کینوستالژ گروه در همدالنه کنش نیانگیم ،واقع در .دارد وجود

 ،شودیم لیتسه ینوستالژ قیطر از که یاهمدالنه کنش لیپتانس در تیجنس» اول یفرع سؤال یبررس یبرا
 .است شده آورده ،4 جدول در آن جینتا که شد استفاده مستقل یهاگروه یبرا ،یت آزمون از «دارد؟ ینقش چه

 آزمونپس سهیمقا یبرا مستقل یهانمونه یبرا، یت آزمون -4 جدول

 دختران و پسران گروه در «همدالنه کنش»
P df T پژوهش یرهایمتغ گروه تعداد نیانگیم اریمع انحراف 

05/0 69 99/1 
 پسران 37 89/78 39/70

 کنش همدالنه
 دختران 34 76/42 60/56

کنش  در میانگین نمره تفاوت معناداری میان دو گروه (=05/0p و =t، 69df=99/1)، 4مطابق با جدول 
 همدالنه وجود دارد.

 آزمونپس سهیمقا یبرا مستقل یهانمونه یبرا ،یت آزمون -5 جدول

 کینوستالژ گروه دختران و پسران گروه در «همدالنه کنش»
P df T پژوهش یرهایمتغ گروه تعداد نیانگیم اریمع انحراف 

 کنش همدالنه گروه نوستالژی پسران 21 95/92 61/95 40/1 39 15/0
 دختران 20 20/55 50/69 
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 در کینوستتتتالژ گروه پستتتران و دختران انیم یمعنادار تفاوت (=15/0p و =t، 39df=40/1) 5با جدول  مطابق
 .است باالتر یتوجهقابل طورپسران به همدالنه کنش نیانگیم گرچهکنش همدالنه وجود ندارد،  نمره نیانگیم

 نیا و دارند هاییهیتوج چه هاطرح رفتنینپذ صتتورت در کنندگانمشتتارکت»دوم  یفرع ستتؤال یبررستت یبرا
س ت هاهیتوج س یهاگروه و مداخله یهاگروه با ن ست؟ صورت چه به ،یتیجن  دویخ زمونآو  یاز جداول توافق ،«ا

ستفاده ست شده آورده ادامه در ،آن جینتا که گردید ا  یمحتوا لیتحل روش قیطر از ه،یتوج نوع به مربوط جینتا. ا
ط قات  نیبه ا دنیرستت نحوه( یداور دستتت در همکاران، و ستتندهی)نو گرید یامقاله در و آمد دستتتبه دارجهت
 .است گرفته قرار بحثمورد

 

  در انیپاسخگو یفراوان به مربوط دویخ زمونآ جیو نتا یجدول توافق -6 جدول

 تیجنس کیتفکبه اول طرح به پاسخ سطح سه

sig df گروه  دویخ  

 پسر  حافظه کینوستالژ کل   
  توجیه خودمدار 9 8 17 23/1 2 53/0

 توجیه دیگرمدار 3 5 8

 کنش همدالنه 4 8 12

 کل   16 21 37
 دختر  حافظه نوستالژیک کل   

 
91/0 

 
2 

 
18/0 

  توجیه خودمدار 9 12 21

 توجیه دیگرمدار 3 4 7

 کنش همدالنه 2 4 6

 کل  14 20 34

ستالژی در کنش  ،6مطابق با نتایج جدول  سران گروه نو شاهد باالتربودن فراوانی دختران و پ برای طرح اول، 
ها براساس هستیم. ال ته تفاوت فراوانی مدار در شرایط نپذیرفتن همکاری با طرح اول-دیگر همدالنه و توجیه
 دو معنادار نیست.نتایج آزمون خی

 

 انیپاسخگو یفراوان به مربوط دویخ زمونآ جیو نتا یجدول توافق -7 جدول

 تیجنس کیتفک به دوم طرح به پاسخ سطح سه در 

sig df گروه  دویخ  

 
 
66/0 

 
 
2 

 
 
81/0 

 پسر  حافظه کینوستالژ کل
 توجیه خودمدار 9 9 18

 توجیه دیگرمدار 1 1 2 

 کنش همدالنه 6 11 17

 کل   16 21 37
 دختر  حافظه نوستالژیک کل   

 
12/0 

 
2 

 
12/4 

 توجیه خودمدار 9 8 17
 توجیه دیگرمدار 1 0 1 

 کنش همدالنه 4 12 16

 کل  14 20 34
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برای طرح دوم، شاهد باالتربودن فراوانی پسران گروه نوستالژی در کنش همدالنه  ،7مطابق با نتایج جدول 
شاهد  ،یابد(کنش همدالنه موضوعیت میمدار )که در صورت عدم-مدار و خود-دیگر هایدر توجیه باشیم ومی

ند؛ برخوردارفراوانی باالتری از  در کنش همدالنهگروه نوستالژی دختران گرچه ها در پسران هستیم. برابری گروه
تر از گروه مدار آن پایین-خود مدار در گروه نوستالژی صفر است و توجیه-فراوانی مربوط به توجیه دیگراما 

طرح معنادار دو در سه سطح واکنش بهها براساس نتایج آزمون خیال ته تفاوت فراوانی معمولی است. حافظه
 در مرز معناداری تلقی کرد. توان آن راهرچند در گروه دختران می نیست،

  انیپاسخگو یفراوان به مربوط دویخ زمونآ جیو نتا یجدول توافق -8 جدول

 تیجنس کیتفک به سوم طرح به پاسخ سطح سه در

 

 

 

 

 

 

برای طرح سوم، شاهد باالتربودن فراوانی پسران گروه نوستالژیک در کنش همدالنه  ،8مطابق با نتایج جدول 
مدار گروه -یابد( هستیم. در توجیه خودکنش همدالنه موضوعیت میمدار )که در صورت عدم-و توجیه دیگر

گروه نوستالژیک باالتر از  کنش همدالنه در ،فراوانی یکسانی دارند. در گروه دختراننوستالژیک و گروه حافظه 
مدار -فاقد فراوانی است و توجیه خود ،های مداخلهمدار در گروه-توجیه دیگرو  باشدگروه حافظه معمولی می

های کدام از گروهدر هیچ ،. در مجموعباشدمیمعمولی  حافظهباالتر از گروه  ،دختران گروه نوستالژی در این طرح
ای در سه سطح واکنش به های مداخلهدو در مورد معناداری تفاوت در فراوانی گروهتفاوت آزمون خی ،جنسیتی

  معنادار نیست. ،طرح

  

sig df گروه  دویخ  

 
 

 
 

 
 

 پسر  حافظه کینوستالژ کل

33/0 2 18/2 

 توجیه خودمدار 12 12 24

 توجیه دیگرمدار 0 2 2 

 کنش همدالنه 4 7 11

 کل 16 21 37

 دختر  حافظه نوستالژیک کل   

 
48/0 

 
1 

 
48/0 

 توجیه خودمدار 8 9 17

 توجیه دیگرمدار 0 0 0 

 کنش همدالنه 6 11 17

 کل  14 20 34
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  در انیپاسخگو یفراوان به مربوط دویخ زمونآ جیو نتا یجدول توافق -9 جدول

 تیجنس کیتفک به چهارم طرح به پاسخ سطح سه

sig df گروه  دویخ  

 
 

 
 

 
 

 پسر  حافظه کینوستالژ کل

  خودمدار هیتوج 5 0 5 80/7 2 02/0

 گرمدارید هیتوج 1 1 2   

 همدالنه کنش 10 20 30

 کل 16 21 37
 دختر  حافظه کینوستالژ کل   

 
27/0 

 
2 

 
59/2 

  خودمدار هیتوج 4 2 6

 گرمدارید هیتوج 3 3 6

 همدالنه کنش 7 15 22

 کل  14 20 34

برای طرح چهارم، شاهد باالتربودن فراوانی پسران گروه نوستالژیک در کنش همدالنه ، 9مطابق با نتایج جدول 
مدار گروه نوستالژیک برخالف گروه -مدار هستیم. در توجیه خود-و برابربودن دو گروه پسران در توجیه دیگر

گروه نوستالژیک باالتر از گروه حافظه معمولی  کنش همدالنه در ،در گروه دختران دارای فراوانی ن ود. ،حافظه
مدار دختران گروه -و توجیه خود فراوانی یکسانی دارد ،مدار در هر دو گروه دختر-توجیه دیگرو  باشدمی

پسران گروه دو مربوط به تفاوت خیآزمون معمولی است. نتایج  حافظه گروه تر از دخترانپایین ،نوستالژیک
های معنادار است. تفاوت دختران گروه ،طرح در سه سطح پاسخ به ،نوستالژیک و پسران گروه حافظه معمولی

  رغم تفاوت در پاسخ به سطوح طرح، معنادار نیست.علی ،مداخله نیز

 

 گیرینتیجهبحث و 
 ،«در ایجاد حالت نوستالژی دارد اختیاری اثربخشی الزم را فراخوانی خاطره» اول پژوهش نتایج آزمون فرضیه

طور معناداری عادی به حافظه اختیاری در مقایسه با گروه مداخله مداخله خاطره کنندهنشان داد که گروه دریافت
میانگین باالتری از حالت نوستالژی را پس از مداخله گزارش کرده است. این یافته با نتایج تحقیقات مختلف 

وان تیل ورگ، و  (2012 همکاران، و ژو از نقل به ؛2010و  2008) همکاران و ژو ،(2006) همکاران و دشاتیوا
. یادآوری ستمزبور برای ایجاد حالت نوستالژی همسو م نی بر اثربخشی مداخله ،(2013) ایگو و سدیکیدس

پذیری نوعی دسترسشدن در آن و بیان جزئیات آن، خوب که دارای بارهیجانی باالیی باشد و غرق یک خاطره
احساس نوستالژی نوعی  نس ت خاطره با ،سازد. در واقعشناختی به وضعیت خواستنی در گذشته را هموار می

که نس ت  غایب ،حالوضعیتی خوب و خواستنی و در عین شدن در آنتناسب و پیامد است که بیان و غرق
 .کندنام دارد را ایجاد می« نوستالژی»احساسی فرد با آن 
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نشان داد که گروه  ،«کندشدن کنش همدالنه را تسهیل مینوستالژیک» نتایج بررسی فرضیه دوم پژوهش
طور معناداری میانگین بسیار باالتری از کنش همدالنه را در عادی به حافظهنوستالژیک در مقایسه با گروه 

تحقیقات  در این زمینهگرچه آزمون نشان دادند. شده در پسپاسخ به چهار سناریوی جدی و عملی مطرح
 همکاران و دسیکیسد ،(2012) همکاران و ژوهای صورت نگرفته است، اما همسویی آن با پژوهش چندانی

و ارت اطی نوستالژی  که شواهدی برای کارکردهای اجتماعی، گروهی (2015) همکاران و گید ونو  (2015)
نزدیک است. تحقیق  ،اندرا نشان داده هامانند اینو  پسند و رفتار همکارانههمچون تمایل به رفتار جامعه

 ،گذشته در رفتارهای اخالقی آینده نیز اعمال اخالقیتأثیر یادآوری م نی بر  (2011) قانیمورد و مولن جوردن،
که  (2015) یلاین تحقیق داراست. در این زمینه، تحقیق نظری و غیرتجربی یافته تلویحاتی در همسویی با 

 با نتایج تحقیق حاضر ،باشددوستانه میپسند و نوعنقش حالت نوستالژی در ترغیب رفتارهای جامعه دهندهنشان
همچون تقویت انگیزش گرایشی و  توان متغیرهایی، می(2015) . مطابق با مکانیزم پیشنهادی لیهمسوست

نوستالژی در کنش  ده نقشکننعنوان مکانیزم زیرین تسهیلبه تقویت هویت اجتماعی و احساس همدلی را
 ،(2004) بادن و دشاتیوا دس،یکیسدتحقیق  ،(2015) مکانیزم پیشنهادی لیتأیید همدالنه در نظرگرفت. در 

مل است. أتنقش نوستالژی در بازسازی پیوند نمادین با دیگران و افزایش وحدت درونی قابلتأیید م نی بر 
نیز اشاره کرد که ت یین نقش  (2016) دشاتیوا و دسیکیسد چنگ، یافتهتوان به راستا، میهمیندر

نوعی  کنندهم تنی بر این دانستند که احساس نوستالژی تسهیل بینی راشدن بر افزایش خوشنوستالژیک
گردد. بینی در روابط اجتماعی منجر میبه افزایش خوش ،باشد و از این طریقنفس میپیوستگی اجتماعی و عزت

نوستالژی  تجربه ،مطابق با این فرضیه. مندی نوستالژی نیز قابل بازفهمی استبدن تو فرضیهدر پر ،این یافته
بنیادبودن توجه به نقش بدن و بدن ،دیگرع ارت. بهباشدمی همراه و متوقف بر تغییرات بدنی و نوروفیزیولوژیکی

نوروفیزیولوژیکی و برانگیختگی را به همراه نوستالژی از این طریق که نوعی تغییر خلق مث ت و تسهیل  تجربه
نقش نوستالژی را  ،(1396) همکاران و اعتمادتحقیق  ،راستاه لحاظ نظری دارای اهمیت است. دراینب ،دارد

قرار دادند. تأیید مورد ،بخشی هیجانی که بر نقش محوری حافظه م تنی استعنوان یک مکانیزم نظمبه
بخشی نوستالژی با نوعی نظم تجربه ،دهندمشترک هستند که نشان می محوردر یک های موردنظرت یین

های از طریق هیجان، انجام کنش های بدنی و شناختیسازی ظرفیتکه با یکپارچه همراه است هیجانی
 کند.محور را تسهیل می-اجتماعی و دیگر

شود نوستالژی تسهیل میای که از طریق جنسیت در پتانسیل کنش همدالنه»فرعی اول  سؤال در مورد
میانگین باالتری از کنش همدالنه را نشان دادند که ال ته با در  ،در این تحقیق پسران ،«؟چه نقشی دارد

مربوط به نقش  ،سؤالاصلی در این  مسألهکه  به این توجهبا نظرگرفتن گروه مداخله، تفاوت معنادار ن ود. 
 ،ها نیزطور اختصاصی با تفکیک گروهجنسیت در تسهیل کنش همدالنه در گروه نوستالژیک بود، آزمون تی به

دختران و پسران گروه نوستالژی،  همدالنهرغم تفاوت میانگین کنش انجام شد و نتایج حاکی از آن بود که علی
 شده توسط تجربهتسهیل کنش همدالنه تن نقش جنسیت درساخبنابراین برای روشن ؛این تفاوت معنادار نیست

 ،(1396) یاحمدنتایج تحقیق  با توجه به ،. همچنین الزم استنیاز به تحقیقات دیگری نیز وجود دارد ،نوستالژی
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تری در مورد ندادن رفتارهای غیراخالقی، بررسی دقیقدر مورد لزوم تفکیک انجام رفتارهای اخالقی و انجام
 جنسیت انجام گردد. کردننوستالژی در هریک از این شقوق با لحاظنقش 

دارند و این  هایی راها چه توجیهکنندگان در صورت نپذیرفتن طرحمشارکت»فرعی دوم  سؤالدر مورد 
واکنش به  ،نتایج نشان داد «چه صورت است؟ های جنسیتی بههای مداخله و گروهنس ت با گروه هاتوجیه
عمل پذیرند و تمایل و التزام بهطرح را می کسانی که ،اول بندی است. دستهدسته قابل ط قههها در سطرح

 قابل دفاع و  پذیرند و برای نپذیرفتنشان توجیه اخالقینمیکسانی که  ،دوم؛ دسته دهندهمدالنه نشان می
که تقاضای همراهی با دانشجویان  افرادیبرخی از  ،در طرح یک عنوان نمونه. بهکنندبیان میمدار -دیگر

 ،ممکن است ای هست وحرفه این کار نیازمند صالحیت»که آوردند ، این توجیه را نپذیرفته بودندافسرده را 
-توجیه خودپذیرند و یککسانی که طرح را نمی ،سوم و دسته« زدن به چنین دانشجویانی شویمموجب آسیب

حالم  یهایاز گذراندن وقت با چنین آدم»یا « چنین کاری را ندارم ن حوصلهم» عنوان مثالآورند. بهمدارانه می
گروه نوستالژیک با  نشان داد که فراوانی پاسخگویانی که در ،دوو آزمون خی نتایج جدول توافقی«. شودبد می

 توجیهی صورت نپذیرفتن طرح کنش همدالنه اعالم آمادگی کرده بودند و یا در پذیرش طرح نس ت به
 ،گیری در هر دو جنسو این نتیجه آن را تشکیل دادندحافظه  مداخلهبیشتر گروه  ،مدار ارائه داده بودند-دیگر

رغم وجود تفاوت در فراوانی پاسخگویان دو گروه مداخله در سطوح متغیر واکنش کمابیش یکسان بود. ال ته علی
مربوط  ران معنادار شد. تفاوت در سناریوی چهارم و دومبه طرح، تنها تفاوت در سناریوی چهارم مربوط به پس

گروه  کمابیش گروه نوستالژی نس ت به ،دهدتقری اً در مرز معناداری قرار داشت. این یافته نشان می ،به دختران
توجیه  ارائهپاسخگویان بیشتری در آمادگی برای پذیرش طرح و کنش همدالنه و  معمولی فراوانی حافظه
فراوانی پاسخگویان گروه نوستالژیک در سطح  همچنینر در صورت نپذیرفتن طرح داشته است و مدا-دیگر

ولی تفاوت  ؛وضوح بیشتری داشت ،تر بوده است. گرچه این یافته در پسران گروه نوستالژیمدار کم-توجیه خود
دو در خیآزمون با توجه به معنادارن ودن  گرچههمچنین  ؛باشدجنسیتی در این زمینه نیازمند بررسی بیشتر می

نوستالژی در تسهیل واکنش اخالقی به  گیری م نی بر نفش تجربهرغم وجود تفاوت( نتیجهبیشتر موارد )علی
این یافته  تر است.بیشتر و پیچیده هایمدار، نیازمند تحقیق-توجیه دیگر ارائهصورت مجزا و تسهیل ها بهطرح

 هاوزر، و ریواید وبنر،یهنقل از  به) 2001 ،2یرزین، هایت و مک کوئل ،(2003) 1تیاه شدر راستای گزار
 رابطهسازی قابل پیگیری و ت یین است. همچنین توجه به در اخالقی هام نی بر نقش هیجان (2009

تحقیقات  پیگیری در دارای اهمیت برای ،عنوان یک مکانیزم احتمالیگرایی و هویت اخالقی نیز بهنوستالژی
-عمل همدالنه( و توجیه دیگرکه پذیرش طرح )تمایل به باشد. این پیشنهاد با توجه به این نکته استآینده می

  تواند منظور شود.می ،از پیامدهای هویت اخالقی قوی مدار،

                                                           

1. Haidt, J. 

2. Rozin, P, Haidt, J., & McCauley, C. R. 
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آزمون با دو فقط پس»هایی است که بر یک طرح آزمایشی شامل محدودیت ،های این تحقیقمحدودیت
با کنندگان بودن حجم مشارکت( و پایینهامانند این همتاسازی، سوگیری آزمایشگر و ن ود )مثالً« مداخلهگروه 
شناسی های مهمی برای روانداللت ،های این تحقیق. یافتهبود بربودن فرایند اجرای تحقیقبه زمان توجه

جانی برای تسهیل همدلی در روابط بخشی هیانداز نظمعنوان یک راهبهاخالق و تربیت اخالقی داراست و 
توانند از شناسان اخالق میمربیان و روانتواند جدی گرفته شود و نقش نوستالژی می ،بینافردی و اجتماعی

 های اخالقی کمک بگیرند.کردن رشد و انگیزشهای این هیجان در غنیپتانسیل

 منابع
 .نو طرح انتشارات: تهران. یلطف حسنمحمد ترجمه ،کوماخوسیاخالق ن(. 1390ارسطو. )

 یرفتارها ندادنانجام و یاخالق یرفتارها دادنانجام هحوز دو در یاخالق ینیخودبرترب هستتتیمقا(. 1396. )ا ،یاحمد
 .157-168 (،1)8 .یشناختروان یکاربرد یهانامه پژوهشفصل. یراخالقیغ

ستا، .، وج ،یکجور .،ح دباغ، .،ب جوکار، .،اعتماد، ج ستالژ خاطرات یفراخوان ریثأت (.1396) .س رو  یرهایمتغ بر کینو
 .57-69 (،4)19 .یشناختعلوم یهافصلنامه تازه. یقل  مارانیب انیم در( یو جسمان ی)روان یاتیح تعادل
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