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Abstract

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی برخی داللتهای نوستالژی بهعنوان
یک هی جان نااخالقی برای افزایش کنش ه مدال نه بود؛ همچنین
نوستتت تالژ یککردن افراد و ای جاد حا لت نوستتت تالژی که از لوازم
محکزدن این م سأله ا ست ،از چه طریق قابل تحقق ا ست .جامعه
آماری این پژوهش را  71نفر ( 34دختر 37 ،پستتتر) از دانشتتتجویان
تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز تشکیل دادند .بهطور تصادفی 30
نفر به گروه مداخله یادآوری رویداد عادی و  41نفر به گروه مداخله
یادآوری خاطرهانگیز اخت صاص داده شد .ابزارهای پژوهش حا ضر،
تکلیف پژواک رویداد و آزمون وار سی د ستکاری ( )MCHو آزمون
موقع یت کنش ه مدال نه ( )EAMTدر پسآزمون تکم یل گرد ید.
نتایج نشتتتان داد مداخله فراخوانی خاطره در مقابل یادآوری معمولی
حافظه ،اثربخش تی مطلوب را برای ایجاد حس نوستتتالژی داراستتت.
همچنین گروه نوستتتتالژی نستتت ت به گروه غیرنوستتتتالژی ،تفاوت
مع ناداری در گرایش عملی به کنش ه مدال نه نشتتتان داد .نقش
جنستتیت در افزایش کنش همدالنه به واستتطه نوستتتالژی بهطور
معنادار تأیید ن شد .نقش توجیه شخ صی نیز کمابیش تأیید گردید و
نشتتان داد ،گروه نوستتتالژیک توجیه دیگر-مدار بیشتتتری در مقابل
توج یه خود -مدار ارائه خواهد داد .احتمالً این یافته از طریق نقش
نوستالژی در فرایندهای نظمبخشی هیجانی قابلفهم است.
واژههای کلیدی :نوستالژی ،هیجانات اخالقی ،تربیت اخالقی

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
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مقدمه
فضیلتگرایان در اخالق معتقدند ،مشکل اصلی بشر برای داشتن یک زندگی اخالقی ،ندانستن یا آشنان ودن با
اصول اخالقی نیست و عمدتاً میان معرفت اخالقی فرد و عمل اخالقیاش ،شکاف و گسست وجود دارد .این
مسأله از زمان ارسطور ،ارسطو ( )1390با عنوان «اکریزیا »1یا «ضعف ارادی» مطرح شده است .مطابق نظر
فضیلتگرایان جدید ،عوامل غیرمعرفتی و غیرعقالنی در شکاف میان معرفت و عمل اخالقی ،ایفای نقش
میکنند .بهطور مثال ،زاگزبسکی ( )2004در نظریه خود بر خصایص درونی شخص ،یعنی فضایل و انگیزهها
تمرکز میکند و نقش عواطف را از حیث ادراکی و ترغی ی پررنگ میسازد .دراینراستا ،هیجانهای فاعل
اخالقی ،اهمیت ویژهای برای صورتبندی مسأله دارد .امروزه روشن است که برخی از هیجانها میتوانند در
رفتار اخالقی یا غیراخالقی نقشی را ایفا کنند .ولی با توجه به بررسی برخی از پژوهشگران روانشناسی اخالق
(مثالً تپر ،ژانگ و آینزلیچت2015 ،؛ اوگازیو و الم ،)2012 ،در مورد این که چه هیجاناتی و در چه موقعیتهایی
و چگونه میتوانند در رفتار اخالقی ،نقشی را ایفا نمایند ،تا همین اواخر توجه و بررسی کافی صورت نگرفته
است و فهم اندکی در مورد آن وجود دارد.
در راستای خطوط راهنمای فضیلتگرایان جدید ،ربط و نس ت هیجانهای نااخالقی با هیجانها و کنش
اخالقی یکی از مسائل م هم در حوزه روانشناسی اخالق میباشد .این پرسش به نحو محدودتر و تخصصیتری
از منظر نظمبخشی هیجانی اینگونه قابل صورتبندی است "خلقها و هیجانهای نااخالقی (اخالقاً نامرت ط)
چگونه میتوانند توانمندی در تجربه هیجانهای اخالقی و بهطور خاص ،همدلی را تسهیل کنند؟" این پرسش،
کانون مسأله پژوهش حاضر است .دراینراستا ،برخی از پژوهشها نشاندهنده نقش خلقها در احتمال افزایش
ظرفیت هیجانهای اخالقی و بهطور خاص ،همدلی هستند .در این رابطه ،ایزن رگ ( )2000با استناد به
پژوهشهای (فورگاس1995 ،2؛ به نقل از ایزن رگ2000،؛ میکوال ،شرر و آتنستد1998 ،3؛ به نقل از ایزن رگ،
 2000و هافمن1998 ،4؛ به نقل از ایزن رگ )2000 ،که در مورد نقش هیجانهای اولیه و نااخالقی (مثالً
شادکامی ،خشم و غمگینی) بهعنوان پیشبین یا هم ستههای رفتار اخالقی انجام شده ،استناد کرده است و
بیان میکند که خلقها و هیجانهای اولیه و نااخالقی ،میتوانند در برانگیختگی هیجانها و رفتار اخالقی
نقشهایی را ایفا کنند .اما به اعتقاد او ،این موضوع که این نقش در ذیل چه فرایندی اعمال میشود ،نیازمند
تمرکز پژوهشی بیشتری است .بنابراین ،رجوع به هیجانهای پیچیده که داللتی برای تسهیل همدلی داشته
باشند ،میتواند یک گام پژوهشی عمده و روبهجلو در راستای رسیدن به رهیافتهایی برای تربیت اخالقی
باشد .بهطور مثال ما نمیدانیم ،چگونه و در طی چه فرایندی هیجانهای نااخالقی ،هیجانهای اخالقی را
تسهیل میکنند .برای فهم نقش هیجانها در اخالق ،توجه به کارهای برخی پژوهشگران (نگاه کنید به هیوبنر،
1. krasia
2. Forgas, J. P.
3. Mikula, G., Scherer, K. R., & Athenstaedt, U.
4. Hoffman, M. L.
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دیوایر و هاوزر )2009 ،که وجوه و ابعاد مفهومی و نظری نس ت هیجانها در اخالق را موردتأمل قرار دادهاند،
راهگشا بهنظر میرسد .بنابر نظر پژوهشگران مزبور ،نس ت هیجانها در اخالق در چهار محور خالصه شده
است .محور اول ،معموالً تخطی اخالقی ادارکشده ،احساس خواری ،شرم ،خشم یا نفرت را فراخوانی میکند
(رزین و همکاران1999 ،1؛ به نقل از هیوبنر ،دیوایر و هاوزر .)2009 ،محور دوم ،معموالً هیجانها به
اخالقیسازی موقعیت رهنمون میکنند (هایت2001 ،2؛ به نقل از هیوبنر ،دیوایر و هاوزر2009 ،؛ رزین و
کوهن2003 ،3؛ به نقل از هیوبنر ،دیوایر و هاوزر2009 ،؛ هافمن1982 ،4؛ به نقل از هیوبنر ،دیوایر و هاوزر،
 .)2009محور سوم ،مطالعات عصب-شناختی نشان میدهد که ساختارهای هیجانی در خدمت رسیدن به یک
قضاوت اخالقی نقشی را ایفا میکنند (گرین و هایت2002 ،5؛ به نقل از هیوبنر ،دیوایر و هاوزر2009 ،؛ بلیر،6
1995؛ به نقل از هیوبنر ،دیوایر و هاوزر )2009 ،و محور چهارم ،عملهای دارای ربط اخالقی ،معموالً با
برانگیختگی هیجانی همراه هستند که به نوعی بازنمای دورههای رشدی-تحولی فرد (گرین و هایت2002 ،؛
به نقل از هیوبنر ،دیوایر و هاوزر2009 ،؛ ژان-واکسلر ،ردکی-یرو و کینگ1979 ،7؛ به نقل از هیوبنر ،دیوایر
و هاوزر )2009 ،و دورههای تکاملی اولیه نوع بشر (پرستون و دیوال2001 ،8؛ به نقل از هیوبنر ،دیوایر و
هاوزر )2009 ،است.
با توجه به مطالعات فوق ،این پرسش را صرفاً در مورد هیجانها پی میگیریم و به این صورت بازسازماندهی
میکنیم که کدامیک از هیجانهای اخالقی نامرت ط ،میتوانند به همدلی بیشتر ،تسهیل بیشتر تجربه عشق و
احساس گناه بیشتر (زمانی که احساس گناه اخالقی موضوعیت دارد) کمک کنند یا بهنحوی در ظرفیت و
آمادگی اخالقی برای انجام کنش خوب ،نقش مث ت و تعیینکنندهای را ایفا کنند؟ در راستای پاسخ به این
پرسش ،از میان هیجانهای پیچیده و خودآگاه ،نوستالژی بنابه شواهد پژوهشی اخیری که در مورد آن وجود
دارد ،کاندید قابلتوجهی بهنظر میرسد .مطابق با جدیدترین رویکرد ،به نوستالژی که حاصل مفهومسازی و
پژوهشهای دهه  90میالدی به اینسو میباشد (پژوهشهای افرادی همچون باچو1995 ،؛ سدیکیدس،
وایدشات ،آرنت و راتلج )2006 ،تعریف زیر از سوی این پژوهش ،استخراج و ارائه میگردد .نوستالژی ،هیجانی
وابسته بهخود ،فردی-اجتماعی که دارای ماهیت دوگانه غمگینی-شادمانی توأم است و همراه با نوعی آرزومندی
نس ت به گذشته که توسط یک ش که عاطفی فراخوانیشده ناشی از یک محرک بیرونی بهطور فعال یا منفعل،
تجربه زمان حال را بهتجربه خاطرات گذشته پیوند میزند.

1. Paul, R. & et al.
2. Haidt, J
3. Rozin, P., & Cohen, A. B.
4. Hoffman, M. L.
5. Greene, J. D., & Haidt, J.
6. Blair, R. J.
7. Zahn-Waxler, C., Radke-Yarrow, M., & King, R. A.
8. Preston, S., & DeWaal, F.
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با این پیشنهاد ،صورتمسأله پژوهش حاضر ،بهاینترتیب قابل بازسازی است "نوستالژی ،بهعنوان یک
هیجان نااخالقی ،چه داللتهایی برای افزایش کنش همدالنه اخالقی دارد؟" ،همچنین نوستالژیککردن افراد
و ایجاد حالت نوستالژی که از لوازم پیش رد و محکزدن این پرسش است ،از چه طریق و تا چه میزان قابلتحقق
است؟" در مورد مفهوم همدلی ،با حجم زیادی از تعریفها و پیشفرضها مواجهایم که به اعت ار برخی از
پژوهشها (کاف ،براون ،تیلور و وهوات )2014 ،بیش از  40تعریف در این زمینه قابلاحصاء میباشد .وجود
کثرت نازدودنی تعریفهای همدلی ،مفهومسازی و اندازهگیری ،آن را با دشواریهایی مواجه ساخته است و
هرگونه نتیجهگیری در این زمینه ،تا حدزیادی مقید به نوع خاص تعریف ،مفهومسازی و اندازهگیری میباشد.
بهنظر میرسد ،یکی از راههای برونرفت از چالش مفهومسازی و تعریف همدلی در یک تحقیق ،سنجش کنش
همدالنه باشد .بهع ارتدیگر ،اگر در یک تحقیق برخی از کنشها را که عرف جامعه و شهودهای بیناالذهانی
ما آن را همدالنه یا واجد حدی از همدلی میدانند ،محل تمرکز و سنجش قرار دهیم؛ بنابراین تا حدزیادی از
نیازی بهتعریف و مفهومسازی نیست .این رویکرد در ابتدا ،توسط فیلسوفانی چون کریپکی و پاتنم 1975( 1و
1980؛ به نقل از زاگزبسکی )2004 ،پیشنهاد شد .چرا که تعریف و مفهومسازی همدلی ،زیربنای ابزارهای
سنجشی ضمنی و آشکار مداد-کاغذی میباشد ،اما شناسایی کنشی که عواطف و شهودهای بیناالذهانی ما،
آن را همدالنه یا متضمن نوعی از همدلی میدانند ،نیاز بهتعریف ماهیتی ندارد؛ بلکه از طریق ارجاع به "آن"
در عمل تعریف میشود .ادعای ن ود نیاز به تعریف پیشینی ،با نظر به تئوری زاگزبسکی ( )2004بهعنوان یکی
از فضیلتگرایان اخالقی مستند میگردد .مطابق با نظریه ارجاع مستقیم زاگزبسکی در زمینه فضایل اخالقی،
میتوانیم با الگوگرایی مستقیم از نیاز به تعریف رهایی پیدا کنیم .بنابراین ،فارغ از مفهومسازی و تعاریفی که
در مورد همدلی آورده شد ،در این تحقیق بهدن ال سنجش کنش همدالنه ،بهعنوان نشانهای از بروز همدلی و
بازنمایی از کنش آن هستیم که در قالب چهار طرح که در قسمت روش توضیح داده میشود ،موردسنجش قرار
میگیرد .مطابق با معیار زاگزبسکی ،اگر این چهار طرح ،عواطف تحسینوتمجید ما را نس ت به فاعل آنها
برانگیزد ،آنگاه میتوانیم بپذیریم که این کنشها از سنخ فضایل اخالقی و در این مورد خاص ،از جنس فضیلت
همدلی یا واجد همدلی میباشند .ضرورت این مسأله ،نخست گسست و نیاز پژوهشی به بررسی نس ت
هیجانهای نااخالقی و هیجانهای اخالقی در راستای کشف مکانیزمهای نظمبخشی ضمنی و آشکار هیجانی
برای پاسخگویی به دامنهای از مسائل در حیطه روانشناسی اخالق و دیگر ،ضرورت عملی و انضمامی جامعه،
محافل تربیتی و مربیان ،برای یافتن راهی به سمت بیشترکردن احتمال بروز همدلی و واکنشهای همدالنه
در جامعهای که شواهد ن ود حساسیت اخالقی"و پیشپاافتادگی شر "2در آن پدیدار شده است.

1. Kripke, S., & Putnam, H.
2. banality of evil
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در سالهای اخیر ،نقش نوستالژی در سالمت جسمانی موردتوجه قرار گرفته است و پژوهشهایی نیز بر
تأثیر نوستالژی بر متغیرهای فیزیولوژیکی و سالمت جسمانی تأکید داشتهاند که بهعنوان کارکردهای تعادل
حیاتی 1نوستالژی ،میتوان آنها را دستهبندی کرد.
پنج مطالعه آزمایشی ژو ،وایدشات ،سدیکیدس ،شی و فنگ ( )2012تأییدکننده کارکرد تعادل حیاتی
نوستالژی و همچنین ،اثربخشی مداخله خاطره اختیاری بود .درهمینراستا ،تحقیق اعتماد ،جوکار ،دباغ ،کجوری
و روستا ( )1396تأییدکننده بدنمندی تجربه نوستالژی و کارکرد تعادل حیاتی آن بود که نشان دادند ،نوستالژی
میتواند تاب آوری در برابر درد و ادراک گرما را باالبرده و ادراک شدت درد را پایین بیاورد.
سدیکیدس ،وایدشات و بادن ( ،)2004کارکردهای اگزیستانسیل نوستالژی را در سه دسته خالصه کردهاند.
نخستین کارکرد اگزیستانسیل نوستالژی ،این است که هویت را استحکام میبخشد و تقویت میکند .در این
زمینه کاوانا1989( 2؛ به نقل از سدیکیدس ،وایدشات و بادن )2004 ،شواهدی نشان دادند که نوستالژی بهعنوان
من ع دستیابی به هویت عمل میکند .این محققان معتقدند ،نوستالژی میتواند یکحس نیرومند درباره خود را
برانگیزد و وحدت درونی خود را از طریق گذاشتن تکههایی از زندگی گذشتهمان در کنار یکدیگر افزایش دهد.
گابریل1992( 3؛ به نقل از سدیکیدس ،وایدشات و بادن )2004 ،نیز با استناد به شواهدی ،نوستالژی را در
راستای تقویت هویت و ارزشمندی خود میداند .دومین کارکرد اگزیستانسیل نوستالژی ،از دید سدیکیدس،
وایدشات و بادن ( )2004ع ارت است از ،این که نوستالژی احیاکننده و مقوم یک چشمانداز از معنای زندگی
میباشد .سومین کارکرد اگزیستانسیل این است که نوستالژی به پیوندهای اجتماعی استحکام و نیرو میبخشد
(سدیکیدس ،وایدشات و بادن .)2004 ،بهع ارتدیگر ،نوستالژی با نوعی بازسازی پیوند نمادین با دیگران معنادار
(باچو1998 ،4؛ به نقل از باچو )2013a ،که منجر به تقویت پیوند اجتماعی ،عزتنفس (سیری و باومیستر،5
2000؛ به نقل از سدیکیدس ،وایدشات و بادن )2004 ،و احساس دل ستگی ایمن (میکولینسر ،شیور و پرگ،6
2003؛ به نقل از سدیکیدس ،وایدشات و بادن )2004 ،میشود ،همراه است.
سدیکیدس و همکاران ( )2015در تحقیقات آزمایشی نشان دادند که نوستالژی بهمثابه پاسخی میباشد
برای ن ود انسجام خود و من عی است برای انسجام خود .یافتههای این محققان بر نقش نوستالژی در پویایهای
بین انسجام خود و ن ود انسجام خود و بر نقش همافزاینده نوستالژی برای عزتنفس داللت داشت.
برخی از محققان همچون سدیکیدس و همکاران ( )2015در مورد نقش نوستالژی در بهزیستی
روانشناختی ،شادکامی ،خوشبینی و مانند اینها ،تحقیق کردهاند و شواهدی مث تی را در این زمینه نشان

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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دادهاند که میتوان آن را در دسته کارکردهای مربوط به بهزیستی روانشناختی آنها را ط قهبندی کرد .چنگ،
سدیکیدس و وایدشات ( )2016با انجام چند تحقیق آزمایشی نشان دادند ،نوستالژی از طریق افزایش پیوند
اجتماعی (احساس پذیرش و تعلقپذیری) پرورشدهنده خوشبینی است .همچنین در این تحقیق اخیر،
اثربخشی مداخله خاطره اختیاری موردتأیید قرار گرفت.
وجه اجتماعی تجربه نوستالژی از جمله در ظرفیت این هیجان ،برای ترغیب حمایت اجتماعی و دوستانه،
تغذیه احساسات حمایتگرانه و عاشقانه ،ایجاد حسی از شایستگی بیناشخصی ،ترغیب رفتار جامعهپسند (بهطور
مثال ،داوطل ی و بخشش بیشتر برای امور خیریه ،داوطل ی خیرخواهانه و کمک) و تقویت نگرش در راستای
نیرومندسازی تعاملهای بینگروهی دیده میشود (وایدشات ،سدیکیدس ،آرنت و راتلج2006 ،1؛ ژو و همکاران،
2012؛ به نقل از سدیکیدس و همکاران .)2015 ،درهمینراستا ،تحقیق آزمایشی وندیگ ،وایدشات ،لئونیسن
و سدیکیدس ( )2015نشان داد که نوستالژی میتواند نقش یک من ع فعال برای ترغیب به همکاری و همچنین،
مقابله با عدالت رویهای سازمانها ایفا نماید .در پژوهشی دیگر گینو و دسای ( )2011نشان دادند ،افرادی که
حافظه کودکی شان را فراخوانی کردند ،نوعی احساس خلوص اخالقی از خود نشان دادند (هم آگاهانه و هم
ناخودآگاهانه) و بهطور جامعهپسندتری با دیگران رفتار کردند .این محققان نتیجه گرفتند که یادآوری حافظه
دوران کودکی میتواند به تسهیل کمک به دیگران و دیگر سنخهای رفتار معطوف به دیگری بینجامد.
بررسی تحقیقات انجام گرفته نشان داد که تاکنون محققان بر محور مسأله نقش هیجانهای نااخالقی با
هیجانها و کنش اخالقی ،نپرداختهاند و این پژوهش برای اولینبار با طرح این مسأله ،فرضیههای زیر را
صورتبندی کرده است.
فرضیه اول :فراخوانی خاطره اختیاری ،اثربخشی الزم را در ایجاد حالت نوستالژی دارد.
فرضیه دوم :نوستالژیکشدن ،کنش همدالنه را تسهیل میکند.
سؤال فرعی اول :جنسیت در پتانسیل کنش همدالنهای که از طریق نوستالژی تسهیل میشود ،چه نقشی دارد؟
سؤال فرعی دوم :مشارکتکنندگان در صورت نپذیرفتن طرحهای متضمن کنش همدالنه ،چه توجیههایی دارند
و این توجیهها در نس ت با گروههای مداخله و گروههای جنسیتی به چه صورت است؟
روش

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
طرح این پژوهش در دسته پژوهشهای آزمایشی قرار میگیرد .این طرح بهعنوان طرح "فقط پس آزمون" با
دو گروه مداخله معروف است .جامعه آماری این پژوهش دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز بود .از
جامعه آماری گروه مشارکتکنندهای به حجم  71نفر در این تحقیق شرکت داشتند .بهطور تصادفی  30نفر به
گروه مداخله یادآوری رویداد عادی و  41نفر به گروه مداخله یادآوری خاطرهانگیز اختصاص داده شد .دلیل
1. Wildschut, T., Sedikides, C., Arndt, J., & Routledge, C.
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انتخاب این حجم از مشارکتکننده ،توجه به معیارهای کفایت حداقلی نمونه برای تحقیقات آزمایشی بود که
توسط منابع متعدد موردتأیید است (سانی و تدمن.)2006 ،
بهصورت فردی ،ابتدا به دانشجوی در دسترس (در خوابگاهها،کتابخانه و مرکز رایانه) موردنظر گفته میشد،
آیا مایل است تا در تحقیقی در خصوص «حافظه» شرکت کند؟ اگر پاسخ مث ت بود ،بهصورت قرعهکشی به
یکی از گروهها اختصاص مییافت و مداخله مخصوص به آن گروه را دریافت میکرد .برای گروه مداخله خاطره
اختیاری با تسهیل حافظه ،در مورد چیزهای مختلف در گذشته تالش شد ،رویداد یا ابژهای که بار نوستالژیک
باالیی برای فرد دارد انتخاب گردد و گفته شد ،یک رویداد خاطرهانگیز (یک خاطره خوش و مهم که از گذشته
داری و هر وقت یادت میافته؛ دلت میخواهد به گذشته برگردی) را به ذهن بیاورند و از فرد خواسته شد تا
حدممکن در آن غرق شود و در مورد آن به مصاح هگر توضیح دهد و چهار کلمه بازنمای احساسش را بنویسد.
همچنین از افراد گروه مداخله حافظه معمولی نیز ،خواسته شد تا یک رویداد عادی (برای رویداد عادی مثال
آورده شد) مربوط به گذشته را به یاد بیاورند و در جزئیات آن غور کنند و درباره آن توضیح داده یا بنویسند.
سپس از هر دو گروه خواسته شد ،آزمون وارسی دستکاری را تکمیل کنند .افراد گروه کنترل نمیتوانستند در
حین تحقیق در مورد مداخله از افراد گروه آزمایش کسب خ ر کنند و یا با آنها در ارت اط باشند و یا در مورد
مداخله صح ت نمایند .در پایان ،چهار سناریوی مربوط به کنش همدالنه ارائه میشد .بهاینترتیب ،گفته میشد
جدای از کار تحقیقاتی که انجام دادیم ،مرکز مشاوره و انجمن علمی از ما خواستهاند تا چهار طرح برای
ساماندهی برخی مسائل دانشجویان را با شما در میان بگذاریم و در صورت عالقهمندی به همکاری ،اسم و
شماره تلفن شما را برای هماهنگی و همکاری در ساعتهای تعیینشده یادداشت کنیم .سناریوها بهترتیب با
زبان محاورهای خوانده میشد و در صورت تمایل فرد به همکاری ،میزان ساعات در هفته که فرد مایل به
همکاری است پرسیده و بهاینترتیب ،هر مشارکتکنندهای که مایل به همکاری در یک طرح بود ،تعداد ساعاتی
در ترم بهعنوان میزان همکاریاش یادداشت میگردید و این کار برای هر چهار طرح مربوطه انجام شد.
ابزار سنجش
دستکاری1

) :(ERMCHاین ابزار توسط وایدشات و همکاران در سال
تکلیف پژواک رویداد و آزمون وارسی
 ،2006ابداع شد .برای گروه مداخله خاطره اختیاری با تسهیل حافظه در مورد چیزهای مختلف در گذشته تالش
شد ،رویداد یا ابژهای که بار نوستالژیک باالیی برای فرد دارد ،انتخاب گردد و گفته شد یک رویداد خاطرهانگیز
(یک خاطره خوش و مهم که از گذشته داری و هر وقت یادت میافته ،دلت میخواهد به گذشته برگردی) را
به ذهن بیاورند و از فرد خواسته شد تا حدممکن در آن غرق شود و در مورد آن به مصاح هگر توضیح بدهد و
چهار کلمه بازنمای احساسش را بنویسد .همچنین ،از افراد گروه مداخله حافظه معمولی نیز خواسته شد ،یک
رویداد عادی (برای رویداد عادی مثال آورده شد) مربوط به گذشته را بهیاد بیاورند و در جزئیات آن غور کنند و

)1. Event Reflection and Manipulation Check (ERMCH
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درباره آن توضیح داده یا بنویسند .سپس از هر دو گروه خواسته شد آزمون وارسی دستکاری را تکمیل کنند.
این آیتمها ع ارت بود از" :در این لحظه من کامالً نوستالژیک شدهام" و "در این لحظه من دارای احساس
نوستالژی هستم" و "در این لحظه کامالً نوستالژیک شدهام" .این سهگویه بر مقیاس درجهبندی شده بهصورت
=1کامالً مخالف و =7کامالً موافق بود .روش القای نوستالژی و آیتمهای وارسی دستکاری توسط تحقیقاتی در
آمریکا (جوهل ،رالج ،آرنت ،سدیکیدس و وایدشات2010 ،؛ راتلج ،وایدشات ،سدیکیدس و جوهل2013a ،؛
وایدشات ،سدیکیدس ،آرنت و راتلج  ،)2006 ،در ایرلند (وان تیل ورگ ،ایگو و سدیکیدس )2013 ،و در چین
(ژو ،فنگ ،هی و گاو،2008 ،1؛ ژو ،ووش و باومیستر2010 ،2؛ به نقل از ژو و همکاران )2012 ،روایی آن در
تفکیک دو گروه مطلوب و پایای آن به روش آلفای کرون اخ در بازه  0/93تا  0/96گزارش شد .همچنین در
تحقیق اعتماد و همکاران ( )1396شواهدی مربوط به روایی مطلوب بود و پایایی آن به روش آلفای کرون اخ
در یک تحقیق آزمایشی  0/97بهدست آورده شد .افزونبراین ،در تحقیق حاضر پایایی آیتمهای وارسی
دستکاری به روش آلفای کرون اخ  0/97بهدست آمد.
ابزار محقق ساخته سنجش کنش همدالنه :(EAMT) 3این ابزار توسط اعتماد ،جوکار و دباغ در سال ،1397
ابداع شد .این تکلیف مشتمل بر چهار طرح عملی هست که بازنمای کنش همدالنه میباشد .روایی صوری و
پشتوانه نظری آن توسط برخی از استادان بخش روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز و یک استاد خارج از دانشگاه
(پژوهشکده علومشناختی تهران) موردتأیید قرار گرفت .مراحل ساخت طرحهای عمل نوعدوستانه-همدالنه از
این قرار بود که ابتدا با توجه به اقتضائات محیطی مربوط بهعمل نوعدوستانه و همدالنه در دانشگاه و برط ق
الگوی تحقیقات روانشناسی اجتماعی آزمایشی ،پیشنویس چندین طرح (نُه طرح) تهیه گردید .ما کوشیدیم
که طرحهای پیشنویس شده ،بهقدر ممکن بیانگر یک موقعیت انضمامی در یک بافت آکادمیک باشد و
همچنین ،نحوه بیان آن نشاندهنده واقعیبودن این درخواست باشد .سپس با مشارکت دو تن از استادان بخش
روانشناسی دانشگاه شیراز ،روایی صوری طرحها مورد ارزیابیوتحلیل قرار گرفت و برخی از طرحها حذف شد
و نوع بیان برخی از طرحها تغییر کرد و در نهایت ،چهار طرح مدنظر قرار گرفت .افزونبراین ،برای سنجش
روایی صوری اولیه ،طرحهای موردنظر بهصورت مقدماتی برای چهار نفر از دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز
اجرا گردید و نحوه اجرا بهصورت فایل صوتی ض ط گردیده و همراه با نتایج آن موردبررسی و بازبینی توسط
استادان قرار گرفت .در نتیجه ،بار دیگر تغییراتی در طرحها اعمالشده و بر روی یک الگوی اجرایی خاص به
توافق رسیدیم .در نهایت ،به چهار طرح رسیدیم که نحوه بیان آن و نیز اقتضائات موقعیتی آن ،دارای کفایت
الزم بهنظر میرسید و در اجرای مقدماتی ،مطلوبیت الزم را داشت و عالوه بر دو استاد بخش ،توسط یک استاد

1. Zhou, X., Feng, C., He, L., & Gao, D.
2. Zhou, X., Vohs, K. D., & Baumeister, R. F.
)3. Empathetic Action Measurements Tool (EAMT
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بیرون از دانشگاه (پژوهشکده علومشناختی) نیز موردتأیید قرار گرفت و تعداد ساعات پیشنهاد شده توسط
مشارکتکنندگان برای هرکدام از طرحها ،باهم جمع بسته شد و بهعنوان متغیر کنش همدالنه منظور گردید.
طرح اول :انجمن علمی روانشناسی و مرکز مشاوره ،در نظر دارند تا در یک طرح داوطل انه از دانشجویان
ارشد و دکتری برای حمایت ارت اطی نس ت به دانشجویان دارای افسردگی کمک بگیرد .بهاینترتیب که اگر
دانشجویان ارشد و دکتری مایل به همکاری باشند ،تعداد ساعاتی که در طول هفته بهصورت داوطل انه آمادگی
گفتوگو با یک فرد افسرده هستند را اعالم نمایند .شماره تلفن افراد داوطلب مایل به همکاری دریافت میشود
تا در ساعتهای موردنظر آنان ،هماهنگیهای الزم صورت گیرد.
طرح دوم :هر ترم ،درصدی از دانشجویان کارشناسی در همه رشتهها مشروط میشوند و یا در مرز مشروطی
قرار میگیرند و این مسأله منجر به بیانگیزگی و مشکالت تحصیلی میشود و همچنین هزینههای مازادی را
برعهده دانشجویان و دانشگاه میگذارد .پیش از امتحانات برای کارکردن با این دسته دانشجویان ،از دانشجویان
ارشد و دکتری داوطلب برای تدریس خصوصی کمک گرفته شود .ال ته حقالزحمهای تعلق نخواهد گرفت و
منظور ،کار داوطل انه است .آیا شما میتوانید به دانشجویان کارشناسی رشته خودتان ،در این زمینه کمک کنید؟
طرح سوم :تعدادی از دانشجویان نابینای دانشگاه ،از طرف کانون فانوس معاونت فرهنگی ،به انجمن علمی
روانشناسی معرفی شدهاند .این دانشجویان برای تولید فایلهای صوتی مربوط به جزوهها و درسهای این
ترمشان نیازمند کمک هستند .بهاینترتیب که الزم است ،فصلهای درسها به فایل صوتی ت دیل شود؛ در
صورتی که برای شما مقدور است ،چند ساعت از زمان خود را میتوانید ،برای این کار اختصاص دهید که باتوجه
به این زمان ،فصول متناسب در اختیار شما قرار گیرد؟
طرح چهارم :تعدادی از دانشجویان کارشناسی ،متقاضی تغییر رشته هستند .این دانشجویان ،تلقی درستی
از این که واقعاً چه رشتهای را میخواهد و آینده اجتماعی و شغلی مربوط به رشته فعلیشان چیست ،ندارند .در
صورتی که شما بهصورت داوطل انه آمادگی دارید تا در ساعتهای خاصی ،برخی از این افراد که رشتهشان به
رشته شما نزدیک است ،با شما تماس گرفته و سؤالهایشان را در این زمینه با شما مطرح کنند ،اعالم بفرمایید
تا از طرف مرکز مشاوره با شما هماهنگیهای الزم صورت گیرد.
یافتهها
جدول  -1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر
حالت نوستالژی
کنش همدالنه

گروه خاطره اختیاری
گروه حافظه عادی
گروه خاطره اختیاری
گروه حافظه عادی

تعداد
41
30
41
30

میانگین
16/95
6/13
81/85
40/20

انحراف معیار
1/92
3/13
111/48
40/77

در جدول  ،1شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف معیار) متغیرهای پژوهش آورده شده است.
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جدول  -2آزمون تی ،برای نمونههای مستقل برای مقایسه پسآزمون
«حالت نوستالژی» در گروه مداخله خاطره و گروه مداخله حافظه عادی
متغیرهای پژوهش
حالت نوستالژی

میانگین
16/95
6/13

گروه
مداخله خاطره
مداخله حافظه

انحراف معیار
1/92
3/13

T

df

P

16/72

69

0/0001

مطابق با جدول  t=16/72( 2و  df=69و  p=0/001تفاوت معناداری میان دو گروه در میانگین نمره حالت
نوستالژی پس از مداخله وجود دارد .در واقع ،میانگین حالت نوستالژی در گروه مداخله خاطره بیشتر از گروه
مداخله حافظه عادی است.
جدول  -3آزمون تی ،برای نمونههای مستقل برای مقایسه پسآزمون
«کنش همدالنه» در گروه مداخله خاطره و گروه مداخله حافظه عادی
متغیرهای پژوهش
کنش همدالنه

گروه
مداخله خاطره
مداخله حافظه

انحراف معیار
85/03
40/77

میانگین
74/53
40/20

T

df

P

2/25

69

0/02

مطابق با جدول  df=69 ،t=2/25( ،3و  )p=0/02تفاوت معناداری میان دو گروه در میانگین نمره کنش همدالنه
وجود دارد .در واقع ،میانگین کنش همدالنه در گروه نوستالژیک بیشتر از گروه مداخله حافظه عادی است.
برای بررسی سؤال فرعی اول «جنسیت در پتانسیل کنش همدالنهای که از طریق نوستالژی تسهیل میشود،
چه نقشی دارد؟» از آزمون تی ،برای گروههای مستقل استفاده شد که نتایج آن در جدول  ،4آورده شده است.
جدول  -4آزمون تی ،برای نمونههای مستقل برای مقایسه پسآزمون
«کنش همدالنه» در گروه پسران و دختران
متغیرهای پژوهش
کنش همدالنه

گروه
پسران
دختران

تعداد
37
34

میانگین
78/89
42/76

انحراف معیار
70/39
56/60

T

df

P

1/99

69

0/05

مطابق با جدول  df=69 ،t=1/99( ،4و  )p=0/05تفاوت معناداری میان دو گروه در میانگین نمره کنش
همدالنه وجود دارد.
جدول  -5آزمون تی ،برای نمونههای مستقل برای مقایسه پسآزمون
«کنش همدالنه» در گروه پسران و دختران گروه نوستالژیک
متغیرهای پژوهش
گروه نوستالژی
کنش همدالنه

گروه
پسران
دختران

تعداد
21
20

میانگین
92/95
55/20

انحراف معیار
95/61
69/50

T

df

P

1/40

39

0/15
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مطابق با جدول  df=39 ،t=1/40( 5و  )p=0/15تفاوت معناداری میان دختران و پستتتران گروه نوستتتتالژیک در
میانگین نمره کنش همدالنه وجود ندارد ،گرچه میانگین کنش همدالنه پسران بهطور قابلتوجهی باالتر است.
برای بررس تی ستتؤال فرعی دوم «مشتتارکتکنندگان در صتتورت نپذیرفتن طرحها چه توجیههایی دارند و این
توجیهها ن س ت با گروههای مداخله و گروههای جن سیتی ،به چه صورت ا ست؟» ،از جداول توافقی و آزمون خیدو
ا ستفاده گردید که نتایج آن ،در ادامه آورده شده ا ست .نتایج مربوط به نوع توجیه ،از طریق روش تحلیل محتوای
جهتدار بهدستتت آمد و در مقالهای دیگر (نویستتنده و همکاران ،در دستتت داوری) نحوه رستتیدن به این ط قات
موردبحث قرار گرفته است.
جدول  -6جدول توافقی و نتایج آزمون خیدو مربوط به فراوانی پاسخگویان در
سه سطح پاسخ به طرح اول بهتفکیک جنسیت
پسر
توجیه خودمدار
توجیه دیگرمدار
کنش همدالنه
کل
دختر
توجیه خودمدار
توجیه دیگرمدار
کنش همدالنه
کل

گروه
نوستالژیک
حافظه
8
9
5
3
8
4
21
16
نوستالژیک
حافظه
12
9
4
3
4
2
20
14

df

خیدو
کل
17
8
12
37
کل
21
7
6
34

1/23

sig

2

0/18

0/53

0/91

2

مطابق با نتایج جدول  ،6برای طرح اول ،شاهد باالتربودن فراوانی دختران و پ سران گروه نو ستالژی در کنش
همدالنه و توجیه دیگر-مدار در شرایط نپذیرفتن همکاری با طرح اول هستیم .ال ته تفاوت فراوانیها براساس
نتایج آزمون خیدو معنادار نیست.
جدول  -7جدول توافقی و نتایج آزمون خیدو مربوط به فراوانی پاسخگویان
در سه سطح پاسخ به طرح دوم به تفکیک جنسیت
پسر
توجیه خودمدار
توجیه دیگرمدار
کنش همدالنه
کل
دختر
توجیه خودمدار
توجیه دیگرمدار
کنش همدالنه
کل

گروه
نوستالژیک
حافظه
9
9
1
1
11
6
21
16
نوستالژیک
حافظه
8
9
0
1
12
4
20
14

خیدو
کل
18
2
17
37
کل
17
1
16
34

0/81

4/12

df

2

2

sig

0/66

0/12
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مطابق با نتایج جدول  ،7برای طرح دوم ،شاهد باالتربودن فراوانی پسران گروه نوستالژی در کنش همدالنه
میباشیم و در توجیههای دیگر-مدار و خود-مدار (که در صورت عدمکنش همدالنه موضوعیت مییابد) ،شاهد
برابری گروهها در پسران هستیم .گرچه گروه نوستالژی دختران در کنش همدالنه از فراوانی باالتری برخوردارند؛
اما فراوانی مربوط به توجیه دیگر-مدار در گروه نوستالژی صفر است و توجیه خود-مدار آن پایینتر از گروه
حافظه معمولی است .ال ته تفاوت فراوانیها براساس نتایج آزمون خیدو در سه سطح واکنش بهطرح معنادار
نیست ،هرچند در گروه دختران میتوان آن را در مرز معناداری تلقی کرد.
جدول  -8جدول توافقی و نتایج آزمون خیدو مربوط به فراوانی پاسخگویان
در سه سطح پاسخ به طرح سوم به تفکیک جنسیت
گروه
پسر
توجیه خودمدار
توجیه دیگرمدار
کنش همدالنه
کل
دختر
توجیه خودمدار
توجیه دیگرمدار
کنش همدالنه
کل

خیدو

حافظه

نوستالژیک

کل

12
0
4
16
حافظه
8
0
6
14

12
2
7
21
نوستالژیک
9
0
11
20

24
2
11
37
کل
17
0
17
34

2/18

0/48

df

2

1

sig

0/33

0/48

مطابق با نتایج جدول  ،8برای طرح سوم ،شاهد باالتربودن فراوانی پسران گروه نوستالژیک در کنش همدالنه
و توجیه دیگر-مدار (که در صورت عدمکنش همدالنه موضوعیت مییابد) هستیم .در توجیه خود-مدار گروه
نوستالژیک و گروه حافظه فراوانی یکسانی دارند .در گروه دختران ،کنش همدالنه در گروه نوستالژیک باالتر از
گروه حافظه معمولی میباشد و توجیه دیگر-مدار در گروههای مداخله ،فاقد فراوانی است و توجیه خود-مدار
دختران گروه نوستالژی در این طرح ،باالتر از گروه حافظه معمولی میباشد .در مجموع ،در هیچکدام از گروههای
جنسیتی ،تفاوت آزمون خیدو در مورد معناداری تفاوت در فراوانی گروههای مداخلهای در سه سطح واکنش به
طرح ،معنادار نیست.
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جدول  -9جدول توافقی و نتایج آزمون خیدو مربوط به فراوانی پاسخگویان در
سه سطح پاسخ به طرح چهارم به تفکیک جنسیت
گروه
پسر
توجیه خودمدار
توجیه دیگرمدار
کنش همدالنه
کل
دختر
توجیه خودمدار
توجیه دیگرمدار
کنش همدالنه
کل

خیدو

حافظه

نوستالژیک

کل

5
1
10
16
حافظه
4
3
7
14

0
1
20
21
نوستالژیک
2
3
15
20

5
2
30
37
کل
6
6
22
34

7/80

2/59

df

2

2

sig

0/02

0/27

مطابق با نتایج جدول  ،9برای طرح چهارم ،شاهد باالتربودن فراوانی پسران گروه نوستالژیک در کنش همدالنه
و برابربودن دو گروه پسران در توجیه دیگر-مدار هستیم .در توجیه خود-مدار گروه نوستالژیک برخالف گروه
حافظه ،دارای فراوانی ن ود .در گروه دختران ،کنش همدالنه در گروه نوستالژیک باالتر از گروه حافظه معمولی
میباشد و توجیه دیگر-مدار در هر دو گروه دختر ،فراوانی یکسانی دارد و توجیه خود-مدار دختران گروه
نوستالژیک ،پایینتر از دختران گروه حافظه معمولی است .نتایج آزمون خیدو مربوط به تفاوت پسران گروه
نوستالژیک و پسران گروه حافظه معمولی ،در سه سطح پاسخ به طرح ،معنادار است .تفاوت دختران گروههای
مداخله نیز ،علیرغم تفاوت در پاسخ به سطوح طرح ،معنادار نیست.
بحث و نتیجهگیری
نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش «فراخوانی خاطره اختیاری اثربخشی الزم را در ایجاد حالت نوستالژی دارد»،
نشان داد که گروه دریافتکننده مداخله خاطره اختیاری در مقایسه با گروه مداخله حافظه عادی بهطور معناداری
میانگین باالتری از حالت نوستالژی را پس از مداخله گزارش کرده است .این یافته با نتایج تحقیقات مختلف
وایدشات و همکاران ( ،)2006ژو و همکاران ( 2008و 2010؛ به نقل از ژو و همکاران )2012 ،و وان تیل ورگ،
ایگو و سدیکیدس ( ،)2013م نی بر اثربخشی مداخله مزبور برای ایجاد حالت نوستالژی همسوست .یادآوری
یک خاطره خوب که دارای بارهیجانی باالیی باشد و غرقشدن در آن و بیان جزئیات آن ،نوعی دسترسپذیری
شناختی به وضعیت خواستنی در گذشته را هموار میسازد .در واقع ،نس ت خاطره با احساس نوستالژی نوعی
تناسب و پیامد است که بیان و غرقشدن در آن وضعیتی خوب و خواستنی و در عینحال ،غایب که نس ت
احساسی فرد با آن «نوستالژی» نام دارد را ایجاد میکند.
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نتایج بررسی فرضیه دوم پژوهش «نوستالژیکشدن کنش همدالنه را تسهیل میکند» ،نشان داد که گروه
نوستالژیک در مقایسه با گروه حافظه عادی بهطور معناداری میانگین بسیار باالتری از کنش همدالنه را در
پاسخ به چهار سناریوی جدی و عملی مطرحشده در پسآزمون نشان دادند .گرچه در این زمینه تحقیقات
چندانی صورت نگرفته است ،اما همسویی آن با پژوهشهای ژو و همکاران ( ،)2012سدیکیدس و همکاران
( )2015و ون دیگ و همکاران ( )2015که شواهدی برای کارکردهای اجتماعی ،گروهی و ارت اطی نوستالژی
همچون تمایل به رفتار جامعهپسند و رفتار همکارانه و مانند اینها را نشان دادهاند ،نزدیک است .تحقیق
جوردن ،مولن و موردیقان ( )2011م نی بر تأثیر یادآوری اعمال اخالقی گذشته در رفتارهای اخالقی آینده نیز،
تلویحاتی در همسویی با یافته این تحقیق داراست .در این زمینه ،تحقیق نظری و غیرتجربی لی ( )2015که
نشاندهنده نقش حالت نوستالژی در ترغیب رفتارهای جامعهپسند و نوعدوستانه میباشد ،با نتایج تحقیق حاضر
همسوست .مطابق با مکانیزم پیشنهادی لی ( ،)2015میتوان متغیرهایی همچون تقویت انگیزش گرایشی و
تقویت هویت اجتماعی و احساس همدلی را بهعنوان مکانیزم زیرین تسهیلکننده نقش نوستالژی در کنش
همدالنه در نظرگرفت .در تأیید مکانیزم پیشنهادی لی ( ،)2015تحقیق سدیکیدس ،وایدشات و بادن (،)2004
م نی بر تأیید نقش نوستالژی در بازسازی پیوند نمادین با دیگران و افزایش وحدت درونی قابلتأمل است.
درهمینراستا ،میتوان به یافته چنگ ،سدیکیدس و وایدشات ( )2016نیز اشاره کرد که ت یین نقش
نوستالژیکشدن بر افزایش خوشبینی را م تنی بر این دانستند که احساس نوستالژی تسهیلکننده نوعی
پیوستگی اجتماعی و عزتنفس میباشد و از این طریق ،به افزایش خوشبینی در روابط اجتماعی منجر میگردد.
این یافته ،در پرتو فرضیه بدنمندی نوستالژی نیز قابل بازفهمی است .مطابق با این فرضیه ،تجربه نوستالژی
همراه و متوقف بر تغییرات بدنی و نوروفیزیولوژیکی میباشد .بهع ارتدیگر ،توجه به نقش بدن و بدنبنیادبودن
تجربه نوستالژی از این طریق که نوعی تغییر خلق مث ت و تسهیل نوروفیزیولوژیکی و برانگیختگی را به همراه
دارد ،به لحاظ نظری دارای اهمیت است .دراینراستا ،تحقیق اعتماد و همکاران ( ،)1396نقش نوستالژی را
بهعنوان یک مکانیزم نظمبخشی هیجانی که بر نقش محوری حافظه م تنی است ،موردتأیید قرار دادند.
ت یینهای موردنظر در یکمحور مشترک هستند که نشان میدهند ،تجربه نوستالژی با نوعی نظمبخشی
هیجانی همراه است که با یکپارچهسازی ظرفیتهای بدنی و شناختی از طریق هیجان ،انجام کنشهای
اجتماعی و دیگر-محور را تسهیل میکند.
در مورد سؤال فرعی اول «جنسیت در پتانسیل کنش همدالنهای که از طریق نوستالژی تسهیل میشود
چه نقشی دارد؟» ،در این تحقیق پسران ،میانگین باالتری از کنش همدالنه را نشان دادند که ال ته با در
نظرگرفتن گروه مداخله ،تفاوت معنادار ن ود .با توجه به این که مسأله اصلی در این سؤال ،مربوط به نقش
جنسیت در تسهیل کنش همدالنه در گروه نوستالژیک بود ،آزمون تی بهطور اختصاصی با تفکیک گروهها نیز،
انجام شد و نتایج حاکی از آن بود که علیرغم تفاوت میانگین کنش همدالنه دختران و پسران گروه نوستالژی،
این تفاوت معنادار نیست؛ بنابراین برای روشنساختن نقش جنسیت در کنش همدالنه تسهیلشده توسط تجربه
نوستالژی ،نیاز به تحقیقات دیگری نیز وجود دارد .همچنین الزم است ،با توجه به نتایج تحقیق احمدی (،)1396
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در مورد لزوم تفکیک انجام رفتارهای اخالقی و انجامندادن رفتارهای غیراخالقی ،بررسی دقیقتری در مورد
نقش نوستالژی در هریک از این شقوق با لحاظکردن جنسیت انجام گردد.
در مورد سؤال فرعی دوم «مشارکتکنندگان در صورت نپذیرفتن طرحها چه توجیههایی را دارند و این
توجیهها نس ت با گروههای مداخله و گروههای جنسیتی به چه صورت است؟» نتایج نشان داد ،واکنش به
طرحها در سهدسته قابل ط قهبندی است .دسته اول ،کسانی که طرح را میپذیرند و تمایل و التزام بهعمل
همدالنه نشان میدهند؛ دسته دوم ،کسانی که نمیپذیرند و برای نپذیرفتنشان توجیه اخالقی قابل دفاع و
دیگر-مدار بیان میکنند .بهعنوان نمونه در طرح یک ،برخی از افرادی که تقاضای همراهی با دانشجویان
افسرده را نپذیرفته بودند ،این توجیه را آوردند که «این کار نیازمند صالحیت حرفهای هست و ممکن است،
موجب آسیبزدن به چنین دانشجویانی شویم» و دسته سوم ،کسانی که طرح را نمیپذیرند و یکتوجیه خود-
مدارانه میآورند .بهعنوان مثال «من حوصله چنین کاری را ندارم» یا «از گذراندن وقت با چنین آدمهایی حالم
بد میشود» .نتایج جدول توافقی و آزمون خیدو ،نشان داد که فراوانی پاسخگویانی که در گروه نوستالژیک با
پذیرش طرح نس ت به کنش همدالنه اعالم آمادگی کرده بودند و یا در صورت نپذیرفتن طرحتوجیهی
دیگر-مدار ارائه داده بودند ،بیشتر گروه مداخله حافظه آن را تشکیل دادند و این نتیجهگیری در هر دو جنس،
کمابیش یکسان بود .ال ته علیرغم وجود تفاوت در فراوانی پاسخگویان دو گروه مداخله در سطوح متغیر واکنش
به طرح ،تنها تفاوت در سناریوی چهارم مربوط به پسران معنادار شد .تفاوت در سناریوی چهارم و دوم مربوط
به دختران ،تقری اً در مرز معناداری قرار داشت .این یافته نشان میدهد ،کمابیش گروه نوستالژی نس ت به گروه
حافظه معمولی فراوانی پاسخگویان بیشتری در آمادگی برای پذیرش طرح و کنش همدالنه و ارائه توجیه
دیگر-مدار در صورت نپذیرفتن طرح داشته است و همچنین فراوانی پاسخگویان گروه نوستالژیک در سطح
توجیه خود-مدار کمتر بوده است .گرچه این یافته در پسران گروه نوستالژی ،وضوح بیشتری داشت؛ ولی تفاوت
جنسیتی در این زمینه نیازمند بررسی بیشتر میباشد؛ همچنین گرچه با توجه به معنادارن ودن آزمون خیدو در
بیشتر موارد (علیرغم وجود تفاوت) نتیجهگیری م نی بر نفش تجربه نوستالژی در تسهیل واکنش اخالقی به
طرحها بهصورت مجزا و تسهیل ارائه توجیه دیگر-مدار ،نیازمند تحقیقهای بیشتر و پیچیدهتر است .این یافته
در راستای گزارش هایت ،)2003( 1رزین ،هایت و مک کوئلی( 2001 ،2به نقل از هیوبنر ،دیوایر و هاوزر،
 )2009م نی بر نقش هیجانها در اخالقیسازی قابل پیگیری و ت یین است .همچنین توجه به رابطه
نوستالژیگرایی و هویت اخالقی نیز بهعنوان یک مکانیزم احتمالی ،دارای اهمیت برای پیگیری در تحقیقات
آینده میباشد .این پیشنهاد با توجه به این نکته است که پذیرش طرح (تمایل بهعمل همدالنه) و توجیه دیگر-
مدار ،از پیامدهای هویت اخالقی قوی ،میتواند منظور شود.

1. Haidt, J.
2. Rozin, P, Haidt, J., & McCauley, C. R.
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 شامل محدودیتهایی است که بر یک طرح آزمایشی «فقط پسآزمون با دو،محدودیتهای این تحقیق
 سوگیری آزمایشگر و مانند اینها) و پایینبودن حجم مشارکتکنندگان با،گروه مداخله» (مثالً ن ود همتاسازی
 داللتهای مهمی برای روانشناسی، یافتههای این تحقیق.توجه به زمانبربودن فرایند اجرای تحقیق بود
اخالق و تربیت اخالقی داراست و بهعنوان یک راهانداز نظمبخشی هیجانی برای تسهیل همدلی در روابط
 نقش نوستالژی میتواند جدی گرفته شود و مربیان و روانشناسان اخالق میتوانند از،بینافردی و اجتماعی
.پتانسیلهای این هیجان در غنیکردن رشد و انگیزشهای اخالقی کمک بگیرند
منابع
. انتشارات طرح نو: تهران. ترجمه محمدحسن لطفی، اخالق نیکوماخوس.)1390( .ارسطو
 مقایستتته خودبرتربینی اخالقی در دو حوزه انجامدادن رفتارهای اخالقی و انجام ندادن رفتارهای.)1396( . ا،احمدی
.157-168 ،)1(8 . فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی.غیراخالقی
 تأثیر فراخوانی خاطرات نو ستالژیک بر متغیرهای.)1396( . س، و رو ستا،. ج، کجوری،. ح، دباغ،. ب، جوکار،. ج،اعتماد
.57-69 ،)4(19 . فصلنامه تازههای علومشناختی.تعادل حیاتی (روانی و جسمانی) در میان بیماران قل ی
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