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Abstract 

 

Background and purpose: Prosocial behavior can offer clinical, psychological, and biological 

applications to improve the health of patients. The purpose of this study was to investigate the effect of 

religious attitude on prosocial behavior considering the mediating roles of empathy and altruism in 

nursing and medical students. 

Materials and methods: A descriptive-correlational study was performed in 2018-2019 

academic year. The research population included all nursing and medical students in Ahvaz Jundishapur 

University of Medical Sciences. Participants were 361 students selected via convenient sampling. The 

Prosocial Tendencies Measure, Allport religious orientation, Self-Report Altruism Scale (SRA), and 

Interpersonal Reactivity Index (IRI) were administered. Data analysis was done using Pearson Correlation 

Coefficient and structural equation modeling in AMOS. 

Results: According to the findings, religious orientation, altruism and empathy were significantly 

correlated with prosocial behavior (P<0.01). Also, the final model has a good fitness. Religious 

orientation was found to have direct positive effect on prosocial behavior, altruism and empathy. 

Empathy and altruism had a mediating role between religious orientation and prosocial behavior. 

Conclusion: Based on the role of religious orientation, altruism and empathy in predicting prosocial 

behavior, this model can be used in interventions to promote prosocial behavior in nurses and doctors. 
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 پژوهشی

رابطه نگرش مذهبی با رفتار جامعه پسند با توجه به نقش میانجی 
 همدلی و نوع دوستی در دانشجویان پرستاری و پزشکی

 
       1عبدالزهرا نعامی

       1مهناز مهرابی زاده هنرمند

       2سودابه بساک نژاد

 3مهدی حسنوند عموزاده
       4ایوب اسدی 

 4عمت اله سنایی نسبن

 چكيده
زیستی جهت ارتقای سالمت بیماران را مطرح  -تواند کاربرد های بالینی و روانیرفتار جامعه پسند می و هدف: سابقه

 یو نوع دوستت یهمدل یانجیبا رفتار جامعه پسند با توجه به نقش م یرابطه نگرش مذهب یبررسنماید، هدف از این پژوهش 
 باشد.ی میو پزشک یرستارپ انیدانشجو انیدر م

این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشتجویان پرستتاری و پزشتکی  ها:مواد و روش
نفتر از آنتان بتا استتفاده از روش  967تعداد دانشگاه شهید چمران اهواز بود.  7981-89مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 

پذیری گیری مذهبی، شاخص واکنشوسیله پرسشنامه رفتارجامعه پسند، پرسشنامه جهتاب و بهدسترس انتخگیری در نمونه
دوستی مورد آزمون قترار گرفتنتد. تحلیتل داده بتا استتفاده از هتریت همبستتگی بین فردی و مقیاس خودگزارش دهی نوع

 رفت.انجام گ AMOS پیرسون و مدل یابی معادالت ساختاری و با استفاده از نرم افزار
(. P<17/1دارنتد  داری با رفتار جامعته پستند نتایج نشان داد که نگرش دینی، نوع دوستی و همدلی، همبستگی معنی ها:یافته

ها نشان داد نگرش دینی اثر مستقیم و مثبتی بتر متغیرهتای از برازش مناسبی برخوردار بود. یافته همچنین مدل نهایی پژوهش
و همدلی دارد. به عالوه، همدلی و نوع دوستی بین مولفه نگرش دینی و رفتتار جامعته پستند  نوع دوستی رفتار جامعه پسند،
 ای دارند.نقش واسطه

تتوان از ایتن متدل در بینی رفتار جامعه پسند متیبا توجه به نقش نگرش دینی، نوع دوستی و همدلی در پیش استنتاج:
 .ت بالینی بهره گرفتارتقاء رفتار جامعه پسند پرستاران و پزشکان در مداخال

 

 رفتار جامعه پسند، نگرش مذهبی، همدلی، نوع دوستی واژه های کليدی:
 

 مقدمه
رفتار جامعه پسند، شامل گروه بزرگی از رفتارهتای 
اختیاری افراد است که بته قصتد منفعتت دیگتران انجتام 

هایی شود. بیرهوف رفتار جامعه پسند را شامل فعالیتمی
 اعتی،تظار پتاداش متادی یا اجتتمتن انتدوته بتد کتدانیتم

 

  :m.amouzade@gmail.comE-mail شناسیدانشکده علوم تربیتی و روان ،دانشگاه پیام نور :تهران -ند عموزادهحسنو یمهد مولف مسئول

 اهواز، ایران ،هواز ا شهید چمران، دانشگاه شناسیشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانگروه روان. استاد،7
 انایراهواز،اهواز، شهیدچمراندانشگاهروانشناسی،وتربیتیعلومدانشکدهروانشناسی،گروه،دانشیار .2
 پیام نور، تهران، ایرانشناسی، دانشگاه دانشکده علوم تربیتی و روان گروه روان شناسی و علوم تربیتی، ،. مربی9

 شهید چمران اهواز، اهواز، ایراندانشگاه  روانشناسی . دانشجوی دکتری4
 : 24/71/7989تاریخ تصویت :                 22/4/7989 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            24/4/7989 تاریخ دریافت 
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 عبدالزهرا نعامی و همکاران     

 37      2938، اسفند  281شماره  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                             دوره بيست و نهم،              

 پژوهشی

مساعدت دیگتران را برمتی انگیتزد و پتاداش آن عمومتا  

ار رفتت (.7 استکننده همان احساس خوشایند فرد کمک

جامعه پسند احساس خودارزشتی را در فترد بتاال بترده و 

این رفتار به لحاظ جهانی در میان زنان و مردان ارزشمند 

هتای چنتدی رسد که مولفهه نظر میب (.2 شودشمرده می

 در رفتار جامعه پسند نقش داشته باشند. یکی از این متغیرهتا

گیری های دینی است. جهتجهتگیری مذهبی و نگرش

های مثبت نه تنها بی با ایجاد امید و تشویق به نگرشمذه

شتود بلکته در رفتارهتای موجت آرامش روانی فترد متی

ایجادکننده شتادی و نشتاب بترای فترد و دیگتران نقتش 

از طرفی همدلی موجت افزایش ظرفیت بنیادین  (.9 دارد

های شود و در تنظیم روابط و حمایت از فعالیتافراد می

رو همتدلی بترای از ایتن ،داردقتش مشترک و گروهی ن

گیری روابط بین فتردی و اجتمتاعی پایتدار بستیار شکل

انتد نشان داده( 2 یمنصورخدابخش و  (.4 استهروری 

که همدلی با عفتو ارتبتاب بتاالیی داشتته و در بیتنش بته 

کنتد و کیفیت روابط پزشک، پرستار و بیمار کمک متی

 .متانی باشتتدتوانتد پایتته ارتبتاب اقتدامات درهمتدلی متی

همچنین نوع دوستی، اساسا  یک ارزش واالی اجتمتاعی 

است که تضعیف آن منجتر بته اختتالل در روابتط افتراد 

 دوستتیبین نوع( 1 معتمدی (.6 شودجامعه نسبت به هم می

دارای مشتاهده پسند و سخاوت رابطه معنیو رفتار جامعه

گیتری بین نوع دوستی و جهت (Pessi  9نمود. پژوهش 

 Simpson هبی رابطه معنی دار مشاهده نمود. طبق نظرمذ

 دوستیهای اجتماعی مطلوب  نوعگرایشبین (Willer  8 و

پسند( در بعضی ازعوامل روابتط متناقضتی و رفتار جامعه

هتای کته مهتارتبتا توجته بته ایتنمشتاهده شتده استت. 

ارتباطی مناست باعث کاهش تتنش و در نتیجته افتزایش 

و با توجه به شود اران و پزشکان میکیفیت خدمات پرست

دانشجویان پرستاری و پزشتکی با توجته بته  برای کهاین

ای از کننتد( بهینتهرابطه درمانی که با بیماران برقترار متی

، دیتنماو همدالنه هروری می (71 پسندرفتارهای جامعه 

هایی که بر رفتتار جامعته رسد آگاهی از مولفهبه نظر می

تتری تواند به تبیین روشنگذار است می پسند افراد تاثیر

از رفتتتار جامعتته پستتند دانشتتجویان پرستتتاری و پزشتتکی 

بیانجامد. با وجود مطالعات محتدود کته در زمینته رفتتار 

جامعه پسند صورت گرفتته نتتایج تتا حتدودی متنتاق  

شود در نادیده گرفتن نقتش باشد. علت این امر را میمی

دلیتل  (.2 تغیرهتا دانستتگر برختی مای یا میانجیواسطه

هتای گذشتته همگتی مهم دیگر این استت کته پتژوهش

طور مجزا با مولفه رفتار جامعه پسند مورد بررسی قرار به

اند و در هیچ پژوهشی تمام متغیرها در کنار هتم و گرفته

انتد. لتذا ایتن پتژوهش به صورت یک مدل دیتده نشتده

ینته تواند دریچه جدیدی بتر روی پژوهشتگران در زممی

 هتایشناختی رفتار جامعه پسند بگشتاید و تنتاق ابعاد روان

موجود را روشن ساخته و انسجامی بین مفتاهیمی کته تتا 

 کنون در این زمینه مطرح شده است، ایجاد نمایتد. بنتابر

توانتد اطالعتات چه که گفته شد بررستی حاهتر متیآن

 مناسبی را در اختیار تصمیم گیرندگان نظام ستالمت جهتت

 شتناختی در سیستتمه کارآمدتر کردن متغیرهتای روانهر چ

آموزشی دانشتجویان پرستتاری و پزشتکی فتراهم آورد. 

 های فرهنگی جامعه، متغیتر نگترشبنابراین با توجه به ارزش

آینتدهای عنتوان پتیشهمذهبی، همدلی و نوع دوستتی بت

توان ایتن مهم رفتار جامعه پسند در نظر گرفته شده و می

مطرح کرد که مولفه های همتدلی و نتوع فرهیه کلی را 

عنتوان متغیرهتای میتانجی ستهمی از توانند بتهدوستی می

واریانس ارتباب بین نگرش مذهبی با رفتار جامعته پستند 

را تبیتین نماینتد. هتدف اصتتلی پتژوهش حاهتر بررستتی 

با رفتار جامعه پسند با توجه به نقش  یرابطه نگرش مذهب

 انیدانشتتجو انیتتمدر  یو نتتوع دوستتت یهمتتدل یانجیتتم

 باشد.ی میو پزشک یپرستار
 

 هامواد و روش
  در ایتتتتتتتن مطالعتتتتتتته توصتتتتتتتیفی مقطعتتتتتتتی

 cross-sectional descriptive study جامعته آمتاری ،)

هتای پرستتاری و پزشتکی شامل تمامی دانشجویان رشته

دانشگاه جندی شاپور اهواز بتود کته در ستال تحصتیلی 

با توجه  صیل بودند.در این دانشگاه مشغول به تح 89-81

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 9

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-13524-fa.html


 با رفتار جامعه پسند يرابطه نگرش مذهب
 

 2938، اسفند  281دوره بيست و نهم، شماره        مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                               37

به پارامترهای مدل به عنوان مالک حجم نمونته مناستت 

پتور و غالمتی به نقتل از Mueller در معادالت ساختاری

و نیز به منظور افزایش توان آماری، حجتم  (77 همکاران

 نمونه ازمیان جامعته آمتاری فتوه بته شتیوه در دستترس

  . بتا توجته بته عتدم شتانسنفتر انتختاب شتد 967تعتداد 

کننتدگان بته دالیلتی از جملته برابر در انتختاب شترکت

هتتای ورود و ختتروخ مشتتخص، عتتدم همکتتاری متتالک

دلیل نزدیکی بته امتحانتات، عتدم هبعضی از دانشجویان ب

طور همزمان در کتالس درس و در حضور دانشجویان به

هتای بتین برداری در زمتانمحل بیمارستان و انجام نمونه

گیری به صورت تصتادفی و ونهتدریس اساتید، امکان نم

گیری ممکتن نبتود، لتذا از شتیوه های نمونهیا سایر شیوه

های ورود مالک گیری در دسترس استفاده گردید.نمونه

و  یپرستتار یهتارشتته یدانشتجو به مطالعته عبتارت از

، عدم ابتال به شاپوریجند یدانشگاه علوم پزشک یپزشک

حتاد جستمی و اختالالت روانپزشکی، نداشتتن بیمتاری 

متالک ختروخ  .بودنتدهتا همکاری در تکمیل پرسشنامه

هم عدم تمایتل بته انجتام همکتاری در پتژوهش و عتدم 

تکمیل پرسشتنامه بتود. متوارد فتوه از طریتق پرستش از 

کننتدگان انجتام گرفتت. کتد اخالقتی پتژوهش شرکت

 باشد.می 72/922حاهر 

 

 ارهای مورد استفاده در این پژوهشابز
 (72 همکارانو  Pennerارجامعه پسند پرسشنامه رفت

های جامعه پسند از به عنوان ابزاری برای ارزیابی گرایش

 رود. این پرسشتنامه توستطکار میمنظر صفات شخصیتی به

هنجاریابی شده است. در پژوهش حاهتر  (79 اینصفاری 

 19/1پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابتر 

گیری مذهبی ابتدا توستط مه جهتپرسشنا برآورد گردید.

Alport گیری مذهبی استفاده گردید.جهت سنجش جهت 

 گیری مذهبی آلپورت توستط جهتانجهت پایایی پرسشنامه

 گزارش شده استت و اعتبتار 14/1بزرگی با آلفای کرونباخ 

مطلوب  نسخه فارسی آن نیز توسط خداپناهی و خاکسار

 ایتن ابتزار یایی در پژوهش حاهر پا (.74 استگزارش شده 

 

 برآورد گردید. 12/1با روش آلفای کرونباخ برابر 

دوستی که دوستی از پرسشنامه نوعبرای بررسی نوع

طراحتی و اعتباریتابی شتده استتفاده  (72 توسط احمتدی

شد. در پتژوهش حاهتر پایتایی ایتن پرسشتنامه بتا روش 

شتتاخص  بتترآورد گردیتتد. 11/1آلفتتای کرونبتتاخ برابتتر 

بین فردی به منظور اندازه گیتری همتدلی پذیری واکنش

تتا  17/1به کار برده می شود که همستانی درونتی آن از 

به منظور تبیین روایتی شتاخص واکتنش  (.76 است 11/1

پذیری بین فردی، هتریت همبستتگی بتین ایتن ابتزار بتا 

( و پرسشتتنامه همتتدلی Hogon  7868مقیتتاس همتتدلی 

و  41/1ه ترتیت ( سنجیده شد که بEinstein  7812هیجانی 

بتا  در پژوهش حاهر پایایی این پرسشنامه (.71است   61/1

 برآورد شد. 18/1روش آلفای کرونباخ برابر 
 

 مواد و روش کار
متترد( بتتا  711زن،  267  نفتتر 967در ایتتن مطالعتته

 ( سال شرکت داشتند که از این17/22±2/2  میانگین سنی

دانشتجوی  نفر 718نفر دانشجوی پرستاری و  792 تعداد

 .(7 جدول شماره  پزشکی بودند
 

راد متتورد مطالعتته بتتر حستتت توزیتتف فراوانتتی افتت :1جددل شمادد    م

 جمعیت شناختی رشته تحصیلی، جنسیت و دورهمتغیرهای 
 

  درصد(تعداد  متغیر

 رشته تحصیلی
 (2/21 792 پرستاری

 (2/48 718 پزشکی

 جنسیت
 (17 267 نز

 (28 711 مرد

 دوره
 (29 782 روزانه

 (41 768 شبانه

 

های توصیفی متغیرهتای شاخص 2در جدول شماره 

هتتای پتتژوهش ارایتته شتتده استتت. بتتا توجتته بتته شتتاخص

توصیفی مقادیر چولگی و کشیدگی توزیف نمونته نرمتال 

باشد. پیش از آزمون مدل پژوهش، همبستتگی مرتبته می

ش با روش پیرسون محاسبه شتد. بتا صفر متغیرهای پژوه

داری روابط بین متغیرهای پتژوهش امکتان مشاهده معنی

 (.2تحلیل مدل را فراهم آورد  جدول شماره 
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 همبستگی مرتبه صفر متغیرهای پژوهش :2جل شما    م
 

 4 9 2 7 کشیدگی چولگی متغیرها

    7 99/1 42/1 نگرش دینی

   7 78/1٭ -22/1 99/1 همدلی

  7 22/1٭ 94/1٭٭ -29/1 26/1 ستیدو نوع

 7 46/1٭ 22/1٭٭ 41/1٭ -96/1 27/1 پسند رفتار جامعه

    12/1>p17/1  ٭>p٭٭ 

 

 >17/1P :  ٭

 >21/1P :  ٭٭

 

دهتد کته بتین متغیرهتای نشتان متی 2نتایج جتدول 

داری یرابطته معنت P<12/1و  P<17/1پژوهش در سطح 

یتابی ی، متدلهای توصتیفبعد از تحلیل داده وجود دارد.

های توصتیفی استتفاده معادله ساختاری برای تحلیل یافته

 یابی معادالت ستاختاریمنظور آزمون مدل، از مدلبهشد. 

 هتایمفروههنمایی استفاده شد. در ابتدا با روش بیشینه درست
و  یتتابی معتتادالت ستتاختاری بررستتی شتتدزیربنتتایی متتدل

خطی همهای تحلیل از جمله عدم همن رعایت مفروهه

، هتا تحلیتل انجتام گرفتتبین متغیرها وخطی بتودن داده

هتای های اولیه  مثتل بررستی دادهپس از غربالگری داده

یابی معادالت ستاختاری های اصلی مدلپرت(، مفروهه

هتا یعنی نرمال بتودن تتک متغیتری و چنتد متغیتری داده

 مناست ارزیابی گردید.
 

 قیم استاندارد شده مدل مفهومیهرایت مستقیم و غیرمست :3ما    مجل ش
 

 اثرات کل اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم  

 78/1٭ - 78/1٭ همدلی پسند از به روی رفتار جامعه

 21/1٭ - 21/1٭ دوستی نوع 

 24/1٭ 77/1٭ 49/1٭ نگرش دینی 

 28/1٭ - 28/1٭ نگرش دینی به روی همدلی از

 97/1٭ - 97/1٭ نگرش دینی دوستی ازبه روی نوع
 

 >17/1P :  ٭

 

 9با توجه به نتتایج تحلیتل مستیر در جتدول شتماره 

داری از ی(، مستیر مستتقیم معنت7 مطابق با نمودارشتماره 

دوستی و نگرش دینی بر رفتار جامعه پستند  همدلی، نوع

برقرار و مسیر غیر مستقیم معنتاداری از نگترش دینتی بتر 

رفتتتار جامعتته پستتند از طریتتق همتتدلی و نتتوع دوستتتی 

باشتد. اثتر مستتقیم درصد( برقترار متی 77 هریت مسیر 

 97و  28دوستی به ترتیتت  نگرش دینی بر همدلی و نوع

 (.P<17/1درصد است  در سطح 

 
 

 آزمون مدل نهایی با هرایت معیار :1ن ودا ما    م

 
 های برازش مدل پژوهش شاخص :4ما    مجل ش

 

 RMSEA AGFI GFI IFI CFI /df2X ها شاخص
 71/9 92/1 18/1 99/1 94/1 19/1 پیش از اصالح مقادیر

 47/2 81/1 81/1 88/1 82/1 12/1 مقادیر پس از اصالح

 <12/1 <82/1 <82/1 <82/1 <82/1 <19/1 سطح بحرانی

 <9 ≥82/1 ≥82/1 ≥82/1 ≤82/1 ≤19/1 معیار پذیرش

 

های برازش متدل را نشتان ، شاخص4جدول شماره 

و  CFI) 82/1تطبیقتی دهد. مقتدار شتاخص بترازش می

 در CFI کته مقتدار (.72 شتودباالتر قابل قبول فرض متی

است که مورد تاییتد استت.  81/1پژوهش حاهر برابر با 

، شتاخص IFI )81/1همچنین شاخص بترازش افزایشتی 

، و شتاخص نیکتویی بترازش GFI)88/1نیکویی برازش 

 >82/1Pهمه درستطح بحرانتی  AGFI )82/1  اصالح شده

 باشد. ریشه میانگین مربعتاتازش مناست مدل میبیانگر بر

 >19/1P با سطح بحرانی RMSEA )12/1  خطای برآورد

با  df2X/باشد. آزمون آماره بیانگر برازش خوب مدل می

 برای ارزیتابی RMSEAو شاخص  >12/1P سطح بحرانی

میزان انطباه ماتریس برآورد شتده بتا متاتریس مشتاهده 

دهند های آماری نشان میزمونرود. این آکار میشده به

هتای مشتاهده که مدل اصالح شده برازش بهتری با داده

الزم به ذکر است متدل اولیته بترازش چنتدان شده دارد. 

مطلوبی نداشت، پس از اعمال یک اصالح، برازش مجتددا  

محاسبه شد و مدل به برازش مناستبی رستید، نتتایج بترازش 

 آمده است. 4شماره درجدول  اولیه و برازش پس از اصالح

 

 بحث
پژوهش حاهر نشان داد که نگرش دینی اثر مستقیم 

و مثبتتی بتتر رفتتتار جامعته پستتند دانشتتجویان پرستتتاری و 
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 هتایهای متعددی پیوند بتین نگترشپزشکی دارد. پژوهش

دینی و رفتارهای اجتماعی متناست با هنجارهتای جامعته 

هتتای تتههتای ایتن پتژوهش بتا یافانتد. یافتتهرا نشتان داده

همختوان  (78 و همکاران Bataraو (79 مطالعات مرزبانی

توان گفت نگرش مذهبی بته است. در تبیین این یافته می

پستند عنوان یک عامل بیرونی تأثیرگذار بر رفتار جامعته

فرد را به صورت فعال با دنیای اجتماعی مترتبط کترده و 

و مسئولیت در قبال  بینیگرایی، خوشصفاتی چون جمف

تتوان همچنتین متی (.7 انگیتزدیگر افراد جامعه را برمتید

 گفت افراد در زندگی روزانه خود بر پایه باورهای شخصتی

و سیستم ارزشی که دارند یتک سیستتم معنتایی منستجم 

که بر اساس این سیستم انتختاب و  برای خود شکل داده

کند. دانشجویان پرستاری و پزشکی نیز متاثر از رفتار می

رفتارهتای جامعته پستند را  معنایی هدفمنتد،یک سیستم 

دهند. همچنین براساس تئوری فضیلت محور، نمایش می

رفتار اخالقی نه در جهت کستت ستود بلکته کمتک بته 

جاکه در نگترش دینتی از آن (.21 شودهمنوع قلمداد می

 کمک به دیگران ارزشمند است و همچنین همتدردی و

رفتار جامعه  کمک به دیگران جزو عوامل اصلی سازنده

باشد از این رو دانشجویان پرستاری و پزشکی با پسند می

های مهم رفتار جامعه پسند خدمت و تکریم بیماران جنبه

 گیرند.را بکار می

دیگر یافته پژوهش حاهر نشتان داد مللفته نگترش 

نشان  (Pessi  9دینی اثر مستقیم و مثبتی بر همدلی دارد. 

تر داده افرادی که سطح دینی باالتری دارند همدلی بیش

کنند. درتبیین تری در زندگی تجربه میشادکامی بیش و

 هتایتوان عنوان کرد پرورش افتراد در ختانوادهاین یافته می

هتا تتر آنمذهبی به رشد ابعاد دینی و رشد اخالقی بتیش

اری شود از این جهت نگرش مذهبی با تأثیرگذمنجر می

گیتتری بتتر ابعتتاد هیجتتانی و شتتناختی افتتراد ستتبت شتتکل

و این امتر در  (27 هایی مانند ایثار در افراد شدهطرحواره

تبتتدیل رفتتتاری خودخواهانتته بتته رفتارهتتای همدالنتته در 

 فرایند رشتد اخالقتی پرستتاران و پزشتکان متلثر استت.

تتتوان گفتتت از منظتتر و دیتتدگاه بیمتتاران همچنتتین متتی

باشتد درک کردن نوعی همتدلی متی ها رادردمندی آن

توانتد ناشتی از وجته اجتمتاعی نگترش دینتی در که می

 محیط درمانی و بیمارستانی باشد.

رش دینی اثر مستتقیم تان داد نگتر نشتپژوهش حاه

هتتای دوستتتی دارد. ایتتن یافتتته بتتا یافتتتهو مثبتتتی بتتر نتتوع

همختوانی دارد. بتر  (29 و دالور و همکتاران (22 موالیی

دوستتی ریشته در ریته یتادگیری اجتمتاعی نتوعاساس نظ

فرایندهای پاداش و تنبیه و یتا مشتاهده الگتو در گذشتته 

پردازان بته نقتش هنجارهتای دارد. همچنین برخی نظریه

اجتماعی در رفتار نوع دوستانه اشاره کرده و آن را ناشی 

 سازی هنجارهای تقابل انصاف و مستئولیتازمیزان درونی

خواهیم دیگران به تقابل یعنی اگر می دانند.اجتماعی می

ما کمک کنند باید به دیگران کمک کنیم. انصاف یعنی 

در روابط اجتماعی به کسانی کته بترای جامعته زحمتت 

کنیم. مستئولیت اند کمک میاند و پاداش نگرفتهکشیده

داشتت بته نیازمنتدان کته بتدون چشتماجتماعی یعنی این

دوستی به عنوان یتک جا که نوع از آن (.24 کمک کنیم

ارزش اجتماعی و دینی به عنوان هنجار اجتماعی مطترح 

های تقابتل، انصتاف و مستولیت است رابطه ظهور مولفه

 توانتداجتماعی در میان دانشجویان پرستاری و پزشتکی متی

الگوی فرهنگ دینی جامعه را نشان دهتد. نگترش دینتی 

جویان دوستتانه در اختیتار دانشتبا قراردادن الگوهای نوع

کنتد دوستانه تشتویق متیها را به برانگیختن رفتار نوعآن

شتود این امر که در آیات قرآن کریم فراوان مشاهده می

تبیین مناسبی جهت ارتباب نگرش دینی بتا نتوع دوستتی 

 کند.فراهم می

در پژوهش حاهر همدلی اثتر مستتقیم و مثبتتی بتر 

العتته پستتند داشتتت. ایتتن یافتتته بتتا نتتتایج مطرفتتتار جامعتته

 همخوان است. در تبیین ایتن یافتته (2 خدابخش و منصوری

توان گفت همدلی از طریق افتزایش درک فترد و بتا می

 پتذیریارتقاء آگاهی فرد از خود و دیگران حس مستئولیت

و پاستتخگو بتتودن را کتته از ابعتتاد رفتتتار جامعتته پستتند 

کته ختوش روش و انگیزد. با توجه به ایتنباشد، برمیمی

داننتد کته همدلی را از جمله رفتارهایی می (22 همکاران
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کند، بنابراین می توان گفت انسجام گروهی را ایجاد می

دانشجویان پرستاری و پزشکی که رفتارهای همدالنته از 

دهند از طریق انستجام گروهتی در مراکتز خود بروز می

طتور غیرمستتقیم رفتتار جامعته پستند را در هبیمارستانی ب

ترویج کرده و از این راه به بهبود جتو  میان کادر درمانی

 سالمت بخش مراکز درمانی، کیفیت بهتر خدمات درمانی

رستتانی بتته دیگتتران کتته از و در نهایتتت ارتقتتای کمتتک

 شد.باشد، منتهی میهای مهم رفتار جامعه پسند میمولفه

ای در نهایتتت نتتتایج ایتتن پتتژوهش نقتتش واستتطه

هبی و دوستتتی در رابطتته بتتین مللفتته نگتترش متتذنتتوع

پسند را تاییتد کترد. ایتن یافتته بتا نتتایج رفتارهای جامعه

همختتوانی دارد. در  (26 همکتتارانپتتژوهش صتتفاری و 

تتوان گفتت بتا توجته بته دست آمتده متیه تبیین نتیجه ب

 (Dimant) 21که ایکافسکی و استمولنکا  بته نقتل ازاین

پسند را سه نوع انگیزه بیرونی، درونتی مبنای رفتار جامعه

رستد رفتتار نتوع داند، به نظر میانندسازی شده میو هم

که مبنای انگیزشی درونی دارد از این دلیل اینهدوستانه ب

پسند قلمداد گردد. از تواند نوعی از رفتار جامعهوجه می

هتای جامعته که یکتی از ارزشمنظر دیگر با توجه به این

 باشتد، ازایرانی اسالمی نگاه دینی به انسان و هستتی متی

دوستتی بتا توجته بته توان گفت رفتار نتوعاین جهت می

های فرهنگی و دینی جامعه ایرانی به عنتوان یتک آموزه

 پستتند قابتتل واستتطه بتتین نگتترش متتذهبی و رفتتتار جامعتته

 تبیین است.

هتتایی بتتود. ایتتن پتتژوهش دارای برختتی محتتدودیت

هتتای ایتتن مطالعتته مربتتوب بتته روش یکتتی از محتتدودیت

هتتا از جملتته ایتتن محتتدودیت باشتتد.شناستتی تحقیتتق متتی

تصادفی نبودن نمونه گیری می باشد. مطالعه حاهر فقط 

بر روی دو گروه آموزشی یعنی پرستاری و پزشکی بوده 

و در یک دانشگاه صورت گرفته از ایتن رو تعمتیم ایتن 

هتتای دیگتتر پزشتتکی وپیراپزشتتکی و هتتا بتته گتتروهیافتتته

ذیرد. به همچنین به سایر جوامف باید با احتیاب صورت بپ

علت محدود بودن تحقیقات دیگر در حیطه این متغیرهتا 

ای مشابه جامعه پتژوهش حاهترامکان مقایسته در جامعه

صورت کامل وجتود نداشتت. استتفاده از طترح هنتایج ب

مقطعی بترای توصتیف روابتط بتین متغیرهتا، استتفاده از 

پرسشنامه خودگزارشتی بترای جمتف آوری اطالعتات و 

 هایب و بد در پاسخ دادن، محدودیتاحتمال وانمود خو

استنتاخ از آن را تحت  دیگری است که پیامد پژوهش و

یابی معادالت ساختاری، دهد. همچنین مدلتاثیر قرار می

ستازد. استنتاخ روابط علی از این پژوهش را محدود متی

های دیگر نظام شود در مطالعات بعدی، گروهپیشنهاد می

یتتن متتدل متتورد مقایستته ستتالمت و بهداشتتت براستتاس ا

هتای آزمایشتی بتا قرارگیرند. همچنتین استتفاده از طترح

تواند در تعیین روابتط علتی های تصادفی میگیرینمونه

 کننده باشد.کمک

توان گفت نتیجه نهایی پژوهش حتاکی در پایان می

از آن استتت کتته نگتترش متتذهبی بتته عنتتوان یتتک متغیتتر 

ستتقیم و غیتر فرهنگی با رفتارهای جامعته پستند رابطته م

مستقیم  از طریق همدلی و نتوع دوستتی( دارد. بنتابراین 

توجه بته نگترش متذهبی و تقویتت ایتن مولفته در میتان 

خصوص دانشتجویان پرستتاری و پزشتکی هدانشجویان ب

های فوه برنامته آموزشتی گتام متوثری بترای در کالس

تقویت ارتباب کادر درمتانی بتا بیمتاران جهتت کارآمتد 

توانتد در نظتر گرفتته ای نظام ستالمت متیهکردن برنامه

های مهتارت همتدلی و همچنین گنجاندن آموزش شود.

هتای درمتانی ستبت نوع دوستی در کنتار ستایر آمتوزش

تقویتتت رفتارهتتای جتتامف پستتند دانشتتجویان پرستتتاری و 

تتتوان تتتاثیر کیفیتتت پزشتتکی شتتده و از ایتتن طریتتق متتی

 خدمات درمانی را ارتقاء داد.
 

 سپاسگزاری
کننده در این پتژوهش دانشجویان شرکتمامی از ت

 کمال تشکر را داریم.
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