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  چکيده
ان بـر یآن در دانشجو سنجش يبرا یاسیه مقیو ته یمذهب – يمعنو ییت احساس تنهاین ماهییپژوهش با هدف تعاین 

و  ينظـر یه که با اسـتفاده از مبـانیاول يهاهیابزار، گو یین رواییتعبراي . صورت گرفت یاکتشاف یل عاملیه روش تحلیپا
 يدانشـجو 17و  یشناسـروان نفـر از کارشناسـان 13 یابیـشـده بودنـد، مـورد ارز یت طراحیسنجش معنو يهااسیمق

وه یبـه شـ ،مـرد) 239زن و  355( ید بهشـتیدانشگاه شه يدانشجو 605از اصالح،  پس .قرار گرفتند یلیالت تکمیتحص
ج یه پاسـخ دادنـد. نتـایگو 49با  ی،مذهب – يمعنو یینامه احساس تنهادسترس انتخاب شدند و به پرسش در يریگنمونه

ن، ارتبـاط بـا یـد اولیاءبا در ارتباط  ییعامل احساس تنها چهاربه استخراج  ،ماکسیبا چرخش وار یاصل يهال مؤلفهیتحل
کرونبـاخ  يق آلفـایاس از طریب اعتبار مقین ضریهمچن .دیو عامل مثبت ارتباط با خود انجام ، ارتباط با خدایزندگ يمعنا
انگر یـدسـت آمـد کـه ببـه 91/0تـا  68/0ها، به فاصله دو هفته، در دامنه عامل ییب بازآزمایو ضرا 93/0ه، یگو 44 يبرا

  .داعتبار ابزار بو

  .، اعتباریی، روایل عاملی، تحلییاحساس تنها ی، ابعاد مثبت و منفیمذهب -  يمعنو ییاحساس تنها ها:کلیدواژه
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  مقدمه
و  یشـناخته روانیـاز زاو يکرد وجـودیانه و رویگرایهست ينظر يهادگاهیه بر دیبا تک ،پژوهشاین در 

 يبـرا یاسـیه مقیـ، بـه تهیرانـیجامعـه ا يازهـایدر چـارچوب ن ید مذهبیه دیاز زاو یدگاه اسالمیز دین
احسـاس «است.  آن پرداخته شده یابعاد مثبت و منف یو بررس یمذهب – يمعنو ییسنجش احساس تنها

 ياریاسـت. در بسـ است که همواره مورد توجه محققان قرار داشته یشناختم مهم روانیاز مفاه ،»ییتنها
 یناختشـروان يک ناکارآمـدیند و یک احساس ناخوشای عنوانبه ییشده، احساس تنهااز مطالعات انجام

احسـاس  یی) تنهـاPeplau & Perlman( )1982(پـرلمنو  پپلوده یعق، بهراي نمونهشود. بیدر نظر گرفته م
ک و یـبه روابط نزد یفرد و عدم دسترس یدر شبکه روابط اجتماع یکاست ۀجینتاست که در يندیناخوشا

 یی) احسـاس تنهـاAsher & Paquette( )2003(تیـپاکوو  آشرد. از نظر یآیگران به وجود میمطلوب با د
) Ryan & Patterson( )1987(پترسـونو  نیـرازا باشـد. بیتواند بالقوه آسیاست که م یک تجربه زندگی

ا یـ و یفرد به لحاظ کمّـ یافتد که شبکه روابط اجتماعیاتفاق م یزمان ،ندین تجربه ناخوشایمعتقدند که ا
  گران وجود نداشته باشد.یک و مطلوب با دیروابط نزد يافته باشد و امکان برقراریاهش ک یفیک

جویی شناختی انسان، مانند نیاز به پیونداین مطالعات، به پدیده احساس تنهایی از زاویه نیازهاي روان
ان بـه بعـد معنـوي شناسهاي اخیر، همزمان با توجه بیشتر رواناند. اما در سالفردي نگریستهو روابط بین

شـناختی، بـه گسـتره دیگـري از نیازهـاي انسان، بسیاري از محققان در کنار سایر نیازهاي زیستی و روان
فر و همکاران، (ساالري سیوانو  بورتون، فیتچتاند. براي نمونه، انسان، یعنی نیازهاي معنوي اشاره کرده

اي باور دینی (مانند نیاز به درك حضور خدا یـا . نیازه1) سه نوع نیاز معنوي را در قالب: 116ص، 1390
. نیازهاي رفتار دینی (مانند دعا و نیایش یا شرکت در مناسک و مراسم دینی)؛ 2هدف و معنا در زندگی)؛ 

هـاي مـذهبی، رفـتن بـه معابـد و . نیازهاي حمایت اجتماعی (مانند نیاز به مراقبت از یکدیگر در گروه3
اند. در اسالم نیز خاستگاه نیازهـاي معنـوي، فطـرت ران دینی) مطرح کردهعبادات جمعی یا مالقات رهب

شود تا جایی کـه نیـاز دوسـتی بـا خـدا، انسان و نیاز فطري او به داشتن ارتباط با خدا در نظر گرفته می
شود و در آیات و روایات تأکید جمله نیازهاي اساسی انسان تلقی می، ازبیتپرستش او و دوستی با اهل

هایتان (از صمیم قلـب) خـدا را با همه دل«فرماید: می یادي بر آن شده است. براي نمونه، رسول اکرمز
نقل شده اسـت  ). در روایتی دیگر، از امام سجاد124ص، 16ق، ج 1409(متقی هندي،  »دوست بدارید

، 70ق، ج 1403سی، مجل( »هاي دنیا جانش به لب آیدهر که دلداري خدا در او اثر نگذارد، از حسرت«که 
اي براي دریافت ، در مرتبه پس از دوستی با خدا و وسیلهبیتو اهل . همچنین دوستی با پیامبر)89ص
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 ). این دوستی و محبت به قدري اهمیت دارد که امام صادق31عمران: است (آل محبت خدا معرفی شده
). طبیعـی اسـت کـه 177، ح 491ص، ق1404شـعبه حرانـی، (ابن دانـدآن را اساس و شالوده اسالم می

یک از این نیازهاي معنوي، همانند سایر نیازها، آثـار سـویی بـر بهداشـت روان انسـان برآورده نشدن هر
  تواند موجب سرگردانی و احساس تنهایی او در جهان هستی شود.خواهد داشت و می

تـر بـه موضـوعات یفلسـف ی، که نگاهيکرد وجودیانه و رویگرایهست يهاهیگر، در نظرید ياز سو
عـد هـم بـه بُ ،کـردین رویـاست. ازآنجاکـه در ا یوجهده دویک پدی ییدارند، احساس تنها یشناسروان

نکـات  يادیتا حد ز یشناخته روانین نظریاست و ا توجه شده ییاحساس تنها یمثبت و هم به بعد منف
را در خصـوص احسـاس  یدگاه دلبسـتگیو د ییدگاه معناگرایها مانند ددگاهیر دیمورد توجه سا یاساس
  است. ن مطالعه قرار گرفتهین حرکت در ایعنوان نقطه آغازدهد، بهیپوشش م ییتنها

ر یزناپـذیق و گریـک رنج عمیو  یک ساختار اساسی ییاحساس تنها ،سوکیاز  يکرد وجودیدر رو
گـران، همچنـان وجـود یبخـش بـا دتیشود که با وجود داشتن روابط رضایانسان در نظر گرفته م يبرا

ــــکوویکدارد  ــــالوم، Mijoskovick( ،1979((میجوس ــــروم. )494ص، 1390؛ ی ) و Fromm( )1956(ف
و تنهـا  »از جـدا بـودن یآگاه« يمعنا، بهییز معتقدند که احساس تنهای) نMoustakas( )1961(موستاکاس

د فـرد یشـا ،نیاسـت. بنـابرابشر و خاستگاه اضطراب  ین نگرانیتری، اساسیبودن در ارتباط با کل هست
گـر مشـغول ید يهـاتیـا فعالیـ یا روابـط احساسـی ،مورد عالقه يموقت خود را با کارهاطور بهبتواند 

هـا ن دفـاعیـ، اییا جـدایمانند مرگ  ی،قابل اجتناب زندگریرومند و غید، اما در مواجهه با حوادث نینما
و  )Mayers((مـایرزدار خواهد شد ین حوادث پدیدر ا ییو احساس تنها يریگنخواهد بود و گوشه یکاف

انگر غـم یکه ب ،گرا رایهست یی) احساس تنها2010( و همکاران )Ettema(اتما ،رونیااز ).2002همکاران، 
  کنند.یاطراف است، مطرح م يایاز احساس عدم تعلق فرد به دن یر ناشیناپذتحمل و خأل

ن یدر عـ ییند که احساس تنهامعتقد يکرد وجودید به روشناسانِ معتقگر از روانید یبرخ ،در مقابل
 يبـرا یلیعنوان پتانسـفرد شود و به یب رشد و خودآگاهموجتواند یدردناك است، م ياحال که تجربه

گـران فـراهم یمعنـا بـا دق و پـریـعم يارابطه يآن امکان برقرار یاو در نظر گرفته شود که در پ یسالمت
 يمحققـان وجـود ،قـتیدر حق. )503ص، 1390؛ یـالوم، 2006، همکـارانو  )Nilsson((نیلسونشود یم

اهو، فشـارها و یـفـرد بـه دور از ه ،کننـد کـه در آنیمطرح مـ »خلوت«را تحت عنوان  ییاز تنها ینوع
ا پرورانـدن یـمـورد عالقـه  يدهد و به انجام کارهـایرا به خود اختصاص م ی، فرصتیمطالبات اجتماع

  ).2003ن، همکارا؛ النگ و 2006، همکاران(نیلسون و پردازد یش میخو یو روح يفکر يقوا
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آن  نـوع 7کند کـه یان میالگو را ب 9، ییتنها يهان الگوییتع يبرا یدر پژوهش) Long(النگن یهمچن
ح) و یتفـر يبـرا یی(تنهـا اآن خنثـ يک الگویت، حل مسئله و...)، یت، خالقیمیصم يبرا ییمثبت (تنها

نـوع  چهـارز یـن یگوتسـک). 2003(النـگ و همکـاران،  ) اسـتیی(احساس تنهـا یآن منف يک الگوی
 یل شخصـیـشود و با میده مینام يریگخلوت و گوشه ،از آنها یکیکند که یرا مطرح م ییاحساس تنها

ا یـ یمـذهب يهـاتیتأمل و تعمق و فعال يبرا یدر ارتباط است و فرصت ییتنها يو تالش فعاالنه فرد برا
 یات پژوهشـیـبـر ادب يبـا مـرور ،نی). بنابرا2006 ،همکارانلسون و ی(ن شودینظر گرفته م هنرمندانه در

  آن است. یبعد منف »ییاحساس تنها«و  ییعد مثبت تنهابُ »خلوت« :توان گفتیم
منـدي و داشـتن معنـاي مثبـت در زنـدگی شناسان وجـودي، هدفافزون بر این، در نگاه روان
واند احساس سرگردانی، پوچی، خأل وجـودي و تنهـایی را در فـرد تبسیار حائز اهمیت است و می

شناسان، در یافتن معناي زندگی توجه فراوانـی بـه دیـن و باورهـاي مـذهبی کاهش دهد. این روان
 مـیهایی از این مطالعات اشـاره کـرده اسـت: بـراي نمونـه، )، به نمونه1386/1997( وولفدارند. 

به معنی یافتن و اثبات معناي نهایی در کـل فرآینـد زنـدگی، » یندین راست«کند که ) بیان می1939(
) معتقد اسـت: تمـایالت دینـی، کـه 1975( فرانکلبراي شخصیت سالم ضروري است... همچنین 

رنـگ و یـا حتـی سـرکوب ها وجود دارد، در جوامع صنعتی امروز بسـیار کمدر فطرت همه انسان
افـزون در میـان مـردم معنایی، بیهودگی و تنهایی روزشده است. نتیجه این امر، احساس پوچی، بی

یابد که هر سـه جنبـه وجـود انسـان، تنها زمانی شفا می» خأل وجودي«کند: این است. وي بیان می
، Fromm( )1947(فـرومهاي جسمانی، روانی و دینی مورد توجه قرار گیرنـد... همچنـین یعنی جنبه

احسـاس درمانـدگی و انـزوا، بـه چیـزي نیـاز دارد کـه ) معتقد است: انسان بـراي دوري از 1968
ترین پاسخ به این نیـاز، سرسـپردن بـه رهبـري ترین و رایجموجب عالقه و دلبستگی او شود. ساده

  قوي مانند یک روحانی یا خدا است.
و احسـاس  ییاز تنهـا يگـریمحققان نوع د یر برخیاخ يهاشود در سالیمشاهده م ،نیل همیبه دل

 يالگـو 7از  یکـیان شد، ین بیش از ایکه پ ،النگاند. در پژوهش ت مطرح کردهیدر قالب معنو را ییتنها
و خلـوت  ییرا به رشد و شـکوفا یتواند زمانیت است که در آن فرد میمعنو يبرا یی، تنهاییمثبت تنها

تـر اسـت، بـه تجـارب ک کـل بـزرگیـاز  ئـیکه جز ،ن احساسیاختصاص دهد و با داشتن ا یشخص
ن یـ. ا)2003(النـگ و همکـاران،  فراتر رود یروزمره زندگ يهایابد و از نگرانیدست  يو معنو ینعرفا

  ر شود.یتعب »ک شدن به خدایحس نزد«عنوان تواند بهیم ی،نه مذهبیک زمیاحساس در 
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احسـاس  يبـرا ین مـدلییو تب ین ساختار عاملییتع براي يامطالعه ی) ط1390( زادهمیرحران، یدر ا
ر عوامـل (خـانواده، یافت کـه در کنـار سـایسنجش آن، در يبرا یاسیه مقیو ته یرانیان ایدانشجو ییتنها

ب احسـاس موجـکـه  یاز عـوامل یکـی ،گران)یت/ فاصله با دیو فرد ی/ عاطفیجانیدوستان/ همگنان، ه
صـر بـه افتـه منحیک ین عامل را یت است. ایاز خدا و معنو يشود، دوریم یرانیان ایدر دانشجو ییتنها

و همکـاران  زادهمیرحـ ،ن پـژوهشیـه ایـنامد. در مراحل اولیم »ی/ مذهبيمعنو ییاحساس تنها«فرد و 
انسان که از دسـت دادن آنهـا  یروان يهاگاههیجمله تکران، ازیافتند که در فرهنگ و جامعه ایدر ،)1390(

(ماننـد دعـا) و  یال مـذهبارتباط فرد بـا خـدا و انجـام دادن اعمـ یکیشود، یم ییموجب احساس تنها
  ز (مانند مطالعه) است.یبرانگارضاءکننده و رغبت يهاتیفعال يگرید

اند کنون مطالعاتی که تأثیر مذهب و معنویت را بر تجربه منفی احساس تنهایی مورد بررسی قرار دادهتا
و یـک راهبـرد  هـاي مهـم احسـاس تنهـاییبیندهند که باورها و رفتارهاي دینی، یکی از پیشنشان می

 )Paloutzian & Ellison(الیسـونو  پالوتزیانهاي توان به پژوهشاي در برابر آن است. از این میان، میمقابله
و  هــومن)، Rokach & Venegas( )2012(ونگــاسو  روکــیچ)، 1992( شــاورو  پاتریــککیرك)، 1982(

در چارچوب نظریه دلبستگی، بیان ) اشاره نمود. همچنین 1389و همکاران ( واحدي) و 1389همکاران (
هاي ناشی از دلبستگی نـاایمن در تواند خألها و آسیبشود که داشتن یک دلبستگی ایمن به خدا، میمی

هاي تحولی را کاهش داده، یا حتی جبران نماید. افرادي که داراي یک رابطـه صـمیمانه و ایمـن بـا دوره
، )Kirkpatrick & Shaver(پاتریـک و شـاوربرنـد (کیركخداوند هستند، از احساس تنهایی کمتري رنج می

عنوان عضـو دیگـري از شـبکه روابـط را بـه» خدا) «1990( همکارانو  پارگامنت). عالوه بر این، 1992
کنند: رابطه منفی معناداري بین باورها و اعمال ) بیان می2001( کانرزو  راکسگیرند. اجتماعی در نظر می

اي اندن)، و تنهایی وجود دارد و افرادي که درك عمیقی از ایمان و ارتباط صمیمانهمذهبی (مانند نماز خو
  کنند.تفاوت، احساس تنهایی میایمان و بیدارند، کمتر از افراد بی با مسیح

مـن یا یه فقدان دلبستگآید کبه دست می)، 1390( زادهمیرحن مطالعات و پژوهش یج اینتا بر اساس
ت از یـافـت حمای، عـدم دريا احسـاس دوریـبخش بـا او تیرابطه مثبت و رضا کیبه خدا و نداشتن 
 ییاحسـاس تنهـا ین)، خود نوعیان و افراد مقدس دی(مانند روحان ير منابع معنویا سایجانب خداوند و 

) نشـان 1390( زادهمیرحـپژوهش  ،قتیاست. در حق یمذهب يهانهیزم يکند که دارایجاد میرا در فرد ا
 ییاحساس تنهـا يبرا ياک راهبرد مقابلهیعنوان به ،»مذهب«و  »تیمعنو«کنون ن حال که تایع داد که در
اسـت  یرانـیان ایدانشجو يبرا یگاه روانیک پایو ارتباط با خدا، خود  یشدند، اعتقادات مذهبیمطرح م

  انجامد.یم ییکه فقدان آن به تجربه احساس تنها

۶۸    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

 يرا بـرا یدسـتکیـتوان عوامـل مشـخص و ی)، نم1390( زادهمیرح) و 2000( النگاما در مطالعه 
هـا و از ن گـامیعنوان نخسـتبه ،ن مطالعاتیک از ایکه هران نمود؛ چرایب ی/ مذهبيمعنو ییاحساس تنها

انـد. در مطالعـه پرداخته ییا احساس تنهای ییت در تنهایش متفاوت، بر وجود عامل معنویدو نگاه کم و ب
 یو رشـد شخصـ یکسـب تجـارب عرفـان يبـرا یو فرصت یینوان شکل مثبت تنهاعت بهی، معنوالنگ

منجـر بـه  ی،و مذهب يمعنو يهاشود که فقدان جنبهیان میب زادهمیرحکه در مطالعه یمطرح است، درحال
، یشـانیو پر یمانند غم و اندوه، سـرگردان یجانات منفیهمراه با ه يا(تجربه ییاحساس تنها یتجربه منف

  ) خواهد شد.ییتنهاو  خأل
کننـد، شناختی مطـرح میدربارة بعد معنوي این سازه روان زادهرحیمو  النگهایی که عالوه بر زمینه

شود. براي نمونه، احسـاس گیري احساس تنهایی معنوي/ مذهبی مطرح میعوامل دیگري را نیز در شکل
ربه منفی احساس سرگردانی و تنهـایی تواند فرد را از تجمندي و داشتن معناي مثبت در زندگی میهدف

دهـد، مـذهب و )، آنچه که معناي مثبتی به زنـدگی می1390(یالوم،  فرانکلدر هستی رها کند. به عقیده 
) نیز مذهب را یک نظام مرجع براي تفسیر وقایع زندگی 1958و همکاران ( اسپیلکااعتقادات دینی است. 

). 1381شود (خداپناهی و حیدري، حفظ حرمت خود می کنند که موجب فهم مسائل جهانی ومعرفی می
تواند از طریق منـابع بیشـتر و رو، براي فردي با اعتقادات مذهبی و باورهاي دینی، معناي زندگی میایناز

 فـرومهـاي نیازهاي معنوي انسان و مطابق با پژوهش بر اساستري تأمین شود. براي چنین فردي، اصیل
 )،Roux & Connors( )2001(کانرزو  راکس) و Pargament( )1990(رانهمکاو  تپارگامن)، 1386(وولف، 

مطـرح اسـت کـه ممکـن  یا موضـوعاتیـ ،ان، ارتباط با افرادیعالوه بر ارتباط با خانواده، دوستان و اطراف
ا یـن و یـء و بزرگـان داولیـامانند ارتباط با خدا، ارتباط با افراد مقـدس،  .گران مطرح نباشدید ياست برا

شـعبه ابن(ي و معنـو یبه خود در جهـت رشـد شخصـ یاختصاص دادن وقت يبرا ،ارتباط با خود یحت
ــو فاصــله از ا ي. احســاس دور)409ص ق،1404حرانــی،  ــوی ــابع معن ــدان یــ ي،ن من ــا فق ک رابطــه ی

توانـد موجـب بـروز احسـاس یمطرح است، م یبخش با آنها، همانند آنچه که در روابط اجتماعتیرضا
واننـد تیاسـت کـه م ین عواملییو تع یعامل يفضا ییپژوهش به دنبال شناسااین  ،رونیاود. ازش ییتنها

  مؤثر باشند. یمذهب – يمعنو ییدر تجربه احساس تنها
مـان و محبـت بـه خداونـد بـر یر ایدرباره تأث یات فراوانیث و روایز احادین یو اسالم ینیدر متون د
از  راي نمونـه،اسـت. بـ ان شدهیب ییآثار مثبت خلوت و تنها د ویدر خصوص فوا نیزو  ییاحساس تنها

 »بنـده، آسـوده شـدن از مـدارا بـا مـردم اسـت يبـرا ییده تنهاین فایکمتر« :است نقل شده امام صادق
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ش یآســا ییتنهــا« :نــدیفرمایمــ یا امــام علــیــو  )12893، ح 3751ص، 1377شــهري، (محمــدي ري
هـر کـه از « :اسـت آمـده از امام کـاظم یثیدر حد .)12888، ح 3749صهمان، ( »شگان استیپعبادت

آورد،  يرد و به آنچه نـزد خداسـت رویخواهان کناره گایا و دنیبرخوردار شود، از اهل دن ییمعرفت خدا
آنکـه یه عزت و قدرت او، بـیازش و مایکننده نازینیاش و بییار تنهایخداوند مونس خلوت او باشد و 

اگـر همـه مـردم از « :اندفرموده ن امام سجادی. همچن)12891همان، ح ( »دار باشدبرخور يل و تباریاز ا
 ییکـه قـرآن در کنـار مـن اسـت، هرگـز احسـاس وحشـت و تنهـایحالرند، دریشرق تا غرب عالم بم

بـا  يفـرد يست که بـراااز آن  یانات ارزشمند حاکین بیا ).239ص، 89ق، ج 1403 (مجلسی،» کنمینم
آنچـه  .نـدارد یمفهوم ییو ترس از تنها ییراسخ به خداوند، احساس تنها يو باور ینیدق یاعتقادات عم

  ء او خواهد بود.اولیاءاز خداوند و  يرا به هراس آورد، احساس دور ين فردیتواند چنیکه م
یـا  UCLA بعـديیک از ابزارهاي رایج براي سنجش احساس تنهایی (مانند مقیـاس تکدر هیچ

، مقیـاس SELS، مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و هیجانی دي یانگ گرولددي بعهاي چندمقیاس
شود. این ابزارها بـر مذهبی پرداخته نمی ـ)، به احساس تنهایی معنوي DLSافتراقی احساس تنهایی 

اند. تنها ابزاري که هاي دیگري از احساس تنهایی متمرکزند که در جاي خود بسیار حائز اهمیتجنبه
هاي در حـد بررسـی -  ساس تنهایی، بـه عامـل معنویـت و مـذهب پرداختـه اسـتدر سنجش اح
) است. با اینکه در مراحـل 1390زاده، ؛ رحیمILQنامه احساس تنهایی ایرانی (پرسش - پژوهشگران 

هـاي مـورد نامه احساس تنهایی ایرانی، انجـام فعالیتبراي ساخت پرسش زاده،رحیماولیه پژوهش 
عنوان یک پایگاه توان آن را اختصاص دادن وقتی به خود در نظر گرفت، نیز بهمیعالقه، که به نوعی 

شود، اما در فرم نهایی شود که فقدان آن نیز موجب بروز احساس تنهایی میروانی معنوي مطرح می
نامه، در بررسی احساس تنهایی معنوي/ مذهبی، تنها به ارتباط فرد با خدا پرداخته شـده این پرسش

وجود این عامل با توجه به جایگاهی که مذهب و اعتقـادات و رفتارهـاي دینـی در فرهنـگ است. 
بار به وجود این عامل براي نخستین ILQ نامهایرانی دارند، امري پذیرفتنی است. در حقیقت، پرسش

 کند.در احساس تنهایی دانشجویان ایرانی اشاره می
احتمـال  ،انیان دانشـجویخصوص در مب ی،ن جوانیسندهند که در یها نشان من، پژوهشیعالوه بر ا

از  درصـد 79کـه يطور)، به2005و همکاران،  )Deniz(دنیزابد (ییش میار افزایبس ییتجربه احساس تنها
از  ياریبسـ ي). ورود بـه دانشـگاه، بـرا2009 کننـد (راکـس،یمـ ییسال احساس تنها 18 يجوانان باال

جـاد یا يجـو بـراوجسـت ،ن حـالیت و در عـیـاحسـاس فرد کسب اسـتقالل و يبرا یجوانان، فرصت

۷۰    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

بـار از خـانواده، نینخست يبا ورود به دانشگاه برا ،انیدانشجو یگران است. اما برخیک با دیتعامالت نزد
و  یشـوند، احسـاس شـک، سـردرگمیآنهـا دور مـ یو اجتماع یعاطف يهاتیو حما یمیدوستان صم
مانه احسـاس ید دوسـتانه و صـمیـروابـط جد يبرقـرا يخود برا يهاییتوانا ةو دربار کنندیاضطراب م

خـود  ۀد و روابط گذشـتیت جدیاز موقع یدرست یابیاگر آنها نتوانند ارز ،ن صورتیکنند. در ایضعف م
گیرند، خـود هاي خود را متفاوت از دیگران در نظر میویژگین داشته باشند، یریبا خانواده، دوستان و سا

  ).1390، همکارانزاده و ؛ رحیمGrimes( ،2008(کنند (گرایمزبینند و احساس تنهایی میرا از آنها دور می
ان یدر دانشـجو یـیش فردگرایکننـد کـه بـا افـزایان مـی) ب1386( یتوکلو  زادهاعظمگر، ید ياز سو

تمـام رش و انجـام یکه پـذيطوربه ،شودیآنها مشاهده م ينداریو د يفرد يهادر ارزش یراتیی، تغیرانیا
زان یـتوانـد مین امـر مـید است. ایآنها مورد ترد ياز سو ،)یو مناسک ي(مانند ابعاد اعتقاد ينداریابعاد د

ان یرو، دانشـجونیـاش دهـد. ازیان افـزایان جوانـان و دانشـجویرا در م یمذهب ـ يمعنو ییاحساس تنها
 خواهند بود. یمذهب ـ يمعنو ییاحساس تنها یبررس يبرا یگروه مناسب

دلیل اهمیتی که مـذهب و باورهـاي دینـی در فرهنـگ ایرانـی و ایجـاد توجه به آنچه بیان شد، و به  با
احساس تنهایی در این جامعه دارند و هنوز ساختار مشخصی براي آن بیان نشـده اسـت، ایـن پـژوهش 

بی براساس مذه –معنوي  عنوان نخستین گام در این زمینه، با هدف تعیین ساختار عاملی احساس تنهاییبه
ـاد مثبـت و منفـی آن صـورت  و از طریق تهیه ابزاريموجود  اندكمبانی نظري و تجربی  براي سـنجش ابع

در  خدا و افـراد مقـدس دیـن، هدفمنـديتوان عواملی مانند ارتباط با به پیشینه پژوهش، می استنادگرفت. با 
  مذهبی بررسی نمود. –عنوي تنهایی م مثبت تنهایی (خلوت) را در ایجاد احساسزندگی، حتی بُعد 

  پژوهش روش
ل یـ، بـا روش تحلیاکتشـاف یل عـاملیـروش تحل یـۀاست که بـر پا يادین پژوهش از نوع مطالعات بنیا

) و S-RLQ( یمـذهب - يمعنـو ییاحسـاس تنهـا ی) صورت گرفت تا ساختار عـاملPC( یاصل يهامؤلفه
 يو بـا اسـتفاده از ابزارهـا ينظر یمبان بر اساسن منظور، ابتدا دیند. بکن ییدهنده آن را تعلیعوامل تشک
 یـیروا یو جهت بررس یه طراحیگو 68تعداد  ،تیو معنو ییم احساس تنهایسنجش مفاه يموجود برا

الت یتحصـ يدانشـجو 17ت و یمعنو قلمروفعال در  یشناسان روانکارشناسنفر از  13ار یمحتوا در اخت
، از یمـذهب -  يمعنـو ییسـنجش احسـاس تنهـا يه برایگو ت هریزان مطلوبیقرار داده شد تا م یلیتکم
نِ یانگیـاز م ،ن منظـوردیرد. بیقرار گ یمورد بررس یکرت به لحاظ مفهومیل يادرجه 5 اسیک مقیق یطر

ار یـک انحـراف معیـکـه  ییهـاهیـ) گرفتـه شـد و گو375/3( ین کلـیانگیک میها هینمرات مجموع گو
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ن یـا .گذاشـته شـدند یگروهـ یبه بحـث و بررسـ ،تر بودندنییپا ین کلیانگین میشتر از ایا بی) 587/0(
گـر یشـدند و د ص دادهین سؤال پشت سـر هـم مناسـب تشـخیدا کرد که چندیادامه پ ییتا جا یبررس

  ص داده شد.یه مناسب تشخیگو 49 ،تیبه حذف آنها نبود. در نها يازین
 ید بهشـتیدانشـگاه شـه یلیصان دختر و پسر مقاطع مختلف تحیدانشجو ،ن پژوهشیجامعه هدف ا

ل یـتحل يهـاپـژوهش يکه بـرا يارو، متناسب با حجم نمونهنیابود. از 91- 92 یلیدر سال تحص ،تهران
وه یبـه شـ ،مـرد) 239زن و  355دانشجو ( 605)، 1380نینفر به باال؛ کال 200شود (از یشنهاد میپ یعامل

ه) پاسخ دادند. عـالوه یگو 49(با  S-RLQنامه سشپر یۀدر دسترس انتخاب شدند و به فرم اول يریگنمونه
ن یانگیـمـرد بـا م 11زن و  23دانشجو ( 34ز ین یینامه از روش بازآزمااعتبار پرسش یبررس ين، برایبر ا
وه در ین دانشگاه، بـه شـیهم یشناسو روان یتی) از دانشکده علوم تربیسال، در مقطع کارشناس 20 یسن

  دو هفته مورد آزمون واقع شدند. یماندسترس، انتخاب و به فاصله ز
  یل عاملیگروه نمونه در تحل یشناختتیجمع يهایژگیو .1 جدول

  %  N  ریمتغ
 جنس

 6/39 239  مرد

 7/58 355  زن

  8/1  11  پاسخیب
 یلیمقطع تحص

 3/87 528  یکارشناس

 4/10 63  ارشد یکارشناس

 8/0 5  دکترا

  5/1  9  پاسخیب
  محل اقامت

  2/31  189  هساکن خوابگا
  66  399  ساکن تهران

  8/2  17  پاسخیب

هاي مـرتبط بـا نامه، در زمینـههاي مناسب جهت تهیه ابزار، چندین پرسشبراي انتخاب گویه
اي که نامهپرسش 6مذهبی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. از میان  - احساس تنهایی معنوي

گویه بـا  8طور مشخص و گویه به 12یه (گو 20است، آورده شده  2اطالعات آنها در جدول 
  ایجاد تغییر) مورد استفاده قرار گرفت.

۷۲    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

 S-RLQنامه ه پرسشیمورد استفاده جهت ته يهاابزار .2جدول 

  عوامل  تعداد ماده  نام ابزار  مؤلف

 ییه احساس تنهاینامه اولپرسش  )2002رز، خو و اسوارتبرگ (یما
 يبعدتک ELQ-P( 32گرا(یهست

؛ برگرفته از 1997الرنس (
 GIS(  72اس تصور از خدا(یمق  )1384 ،یصادق

، یرندگیاس: حضور، چالش، پذیرمقیز شش
  یت الهیو مش يریرپذی، تأثیرخواهیخ

  )1387( یجانیآذربا
 70  ينداریاس سنجش دیمق

 يریگمناسک و جهت –د یاس: اخالق، عقایرمقیسه ز
  یاسالم یمذهب

 یده و صادقی، پسنديمظاهر
 67 ع رابطه با خدانو  )1390(

د و محبت به یم، امیاس بیرمقیمان، با سه زیعامل اول: ا
و  يأس، تجرّ یاس یرمقیعامل دوم: کفر، با سه ز خدا

 خصومت به خدا

، عواطف و احساسات ینیاس: اعتقادات دیرمقیسه ز 31 ینیت دیهو  )1390( يخوشاو
  ینید يو انجام رفتارها ینید

؛ برگرفته از 1374( یصالح
  )1387برزاده، قن

  یعاملتک 50 یبخش بودن زندگاحساس معنا

  ي پژوهشهاافتهي
و آزمـون کرویـت  KMO برداريدهد که بر پایـه دو مـالك کفایـت، نمونـهنشان می 3جدول 

مـاتریس  بـر اسـاسبارتلت، که در سطح باال و معناداري قرار دارنـد، اجـراي تحلیـل عـاملی 
هاي معتبـر مطالعه، قابل توجیه است. براي تعیین عاملهمبستگی حاصل در گروه نمونۀ مورد 

هاي ارزش ویژه و درصد واریانس تبیین شده توسط هر عامل و نامه، شاخصو معنادار پرسش
شـاخص ارزش  بر اسـاسهاي ویژه) مورد توجه قرار گرفتند. اي (نمودار ارزشنمودار صخره

)، که با مالك پیشنهادي 86/14تا  02/1نه ویژه، هفت عامل با ارزش ویژه بیشتر از یک (در دام
) پـنج عامـل 1اي (تصـویر نمـودار صـخره بر اسـاس)، و 1385مطابقت داشت (هومن،  کیسر

هاي مختلف، از میان مجموعـه آمد. به این ترتیب، پس از آزمایش و بررسی روشدست میبه
نی نظري بودند، چهـار هاي هماهنگ و مبتنی بر مباهایی که داراي محتواي روشن، گویهعامل

یا بار عاملی باال بر روي دو  30/0هایی با بار عاملی کمتر از عامل استخراج و پنج گویه (گویه
درصـد از واریـانس کـل توسـط  40/56حل چهار عاملی عامل یا بیشتر) حذف گردید. در راه

  شد.ها تبیین میعامل



  
  لتت بارتیکروج آزمون یو نتا KMO يهااندازه :3جدول 

  
  

KMO   سطح معناداري    کرویت بارتلت  
947/0    14480    000/0  =p 

  
  

  ن تعدادییتع يبرا يانمودار صخره :1ر یتصو
 یمذهب ـ يمعنو یینامه احساس تنهاعوامل پرسش

  
  
  
  
  

هاي ویژه و درصـد واریـانس)، بـدون چـرخش و بعـد از ها (ارزشهاي آماري عاملمشخصه
دهد که بیشـترین ارزش ویـژه، پـس از این جدول نشان می آمده است. 4چرخش، در جدول 

) 233/2) و کمترین آن، متعلق به عامـل چهـارم (918/8ها متعلق به عامل اول (چرخش عامل
شود که پس از چرخش، توزیع درصد واریانس میان است. همچنین در این جدول مشاهده می

اند. عامـل چهـارم، کمتـرین تر شدهکها به هم نزدیاست و واریانس عامل عوامل تعدیل شده
تواند با توجه به کم بـودن تعـداد متغیرهـا در ایـن کند. این امر میمیزان واریانس را تبیین می

  عامل قابل توجیه باشد.
  یل عاملیدر تحل یمذهب ـ يمعنو ییاحساس تنها ياهیگو 44نامه انس پرسشیژه و درصد واریو يهاارزش .4 جدول

  هاعامل
  یافتهچرخش    چرخش بدون

  درصد تراکمی  درصد واریانس  ارزش ویژه    درصد تراکمی  درصدواریانس  ارزش ویژه

1  

2  

3  

4  

508/13  

875/6  

423/2  

013/2  

700/30  

624/15  

506/5  

574/4  

700/30  

324/46  

830/51  

405/56  

  918/8  

624/7  

043/6  

233/2  

267/20  

327/17  

734/13  

076/5  

267/20  

594/37  

329/51  

405/56  

دهد که کمترین و بیشترین بار عاملی آمده، نشان می 5نامه، که در جدول ساختار عاملی پرسش
باشد. همچنین این ) می87/0( 40) و 42/0( 24هاي در عامل اول و به ترتیب، متعلق به گویه

 ها، به ترتیب کمترین و بیشترین میزان اشتراك را دارند. عالوه بر این، ساختار عاملیگویه
ها داراي بار شود برخی گویهکه مشاهده میتوان یک ساختار منظم برشمرد؛ چرامتغیرها را نمی
در بیش از یک عامل هستند. اما به دلیل تفاوت قابل مالحظۀ این بارها، این  30/0عاملی بیش از 

  ها نهایتاً در عاملی قرار گرفتند که بار عاملی بیشتري در آن داشتند.گویه

۷۴    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

در این ساختار عاملی، این است کـه میـزان اشـتراك عامـل اول و سـوم بسـیار زیـاد نکته مهم 
دهنـد و بـار عـاملی هاي عامل سوم، همبستگی بیشتري را با این عامل نشان میاست. با اینکه گویه

آنها در این عامل بیشتر است. اما در عامل اول نیز داراي بار عاملی معناداري هسـتند. ایـن اشـتراك 
توان به دلیل نزدیکی زیـاد ایـن دو عامـل معنـوي، یعنـی اولیـاءء دیـن و خداونـد برشـمرد. را می

تر ارتباط با ایـن عوامـل معنـوي، یعنـی زیـارت و دعـا را هاي عامل اول شکل عینیآنجاکه گویهاز
  اند.کنند، در اولویت اول قرار گرفتهبیان می
ن نـام یـء داولیـاءه، ارتباط با یگو 13عامل اول با آنها انجام شد.  يمحتوا بر اساس ،عوامل يگذارنام

صـورت ن است کـه غالبـاً بـهیفرد در ارتباط با بزرگان د ییو تنها انگر احساس خألین عامل بیگرفت. ا
ا هـگاهارتیـدر ز«: راي نمونـهب .است ده شدهیشان سنجیارت ایا احساس آرامش از زیشان و یتوسل به ا

  .»کنمیم، احساس آرامش یو اماکن مذهب
 ،ن عامـلیـاسـت. سـؤاالت ا ه) را به خود اختصاص دادهیگو 17ها (هین تعداد گویشتریب ،عامل دوم

 .کنـدیاحسـاس مـ یو هـدف زنـدگ یاست که فرد در رابطه با هست ئیو خأل یعمدتاً در ارتباط با پوچ
 یبگـیو احسـاس غر يوجـود ییها به تنهـاهیگو ین برخی. همچن»هوده استیا پوچ و بیبه نظر دن«مانند 

ن ی. بـه همـ»تواند احساسات مرا درك کنـدیا نمیکس در دنچیه«اطرافش اشاره دارند، مانند  يایفرد با دن
  نام گرفت. يوجود یی/ تنهایزندگ ين عامل ارتباط با معنایا ،لیدل

ان یـاسـت کـه فـرد م ياانگر فاصـلهیه است، ارتباط با خدا نام دارد و بیگو 10که شامل  ،عامل سوم
ک قـدرت یـتـوانم بـه یم یگاه«مانند:  .کندیاحساس م ی،ک موجود برتر و حامیعنوان به، خود و خدا

  .»ه کنمیتک یبرتر هست
احساسی که همراه با غم، اندوه و سرگردانی است و  - این عوامل بُعد منفی احساس تنهایی

یـن منـابع دینـی و شود و بیانگر خألئی است که فرد میـان خـود بـا اموجب پریشانی فرد می
نهایت، عامل چهـارم، بُعـد مثبـت تنهـایی، اند. دردر نظر گرفته شده - کند معنوي احساس می

پردازد که فرد چه مدت از زمان دهد و به این موضوع مییعنی خلوت را مورد بررسی قرار می
ونـه، برد. بـراي نمدهد و یا تا چه میزان از خلوت خویش لذت میرا به خویش اختصاص می

نـام » ارتبـاط بـا خـود«به همین دلیل، این عامـل، ». دوست دارم ساعاتی از روز را تنها باشم«
دهد فردي که نتواند از این فرصت تنهایی در جهت رشد شخصـی اسـتفاده گرفت و نشان می

  مذهبی در او افزایش خواهد یافت. - کند، احساس تنهایی معنوي



  ۷۵ يياحساس تنها يسنجش ابعاد مثبت و منف يبرا ياسيمق يابيساخت و اعتبار :يمذهب ـ يمعنو يياحساس تنها

  S-RLQنامه پرسش يهاهین اشتراك گوزایو م یس ساختار عاملیماتر .5جدول 
  میزان اشتراك  عامل چهارم  عامل سوم  عامل دوم  عامل اول  هاگویه
40  874/0        80/0  
32  867/0        78/0  
14  853/0        77/0  
44  852/0        75/0  
5  831/0        73/0  

10  823/0        77/0  
38  814/0        73/0  
34  777/0        67/0  
25  760/0        60/0  

22  733/0    333/0    65/0  
42  654/0    442/0    64/0  
20  611/0 -        43/0  
24  424/0    335/0    30/0  
28    777/0      63/0  
37    754/0      58/0  
27    730/0      57/0  
13    727/0      53/0  
35    725/0      55/0  
30    706/0      57/0  
26    705/0      54/0  
1    645/0      44/0  

33    635/0      41/0  
21    629/0      50/0  
7    586/0    312/0  46/0  
4    565/0      37/0  

29    563/0 -      33/0  
31    561/0  463/0 -    56/0  
18    519/0      31/0  
6    511/0 -      36/0  

17    474/0 -  302/0    36/0  
36  317/0    744/0    69/0  
43  309/0    725/0    65/0  
3      712/0    62/0  
9      681/0    61/0  

39      678/0    51/0  
11  352/0    674/0    60/0  
15  410/0    659/0    60/0  
23    369/0 -  638/0    57/0  
19  384/0 -    595/0 -    56/0  
8  435/0    560/0    51/0  

12        751/0  59/0  
2        727/0  58/0  

41        616/0  43/0  
16        596/0 -  42/0  

فـرد در هریـک از ایـن این منطق بوده است کـه اگـر  بر اساسگذاري عوامل الزم به یادآوري است: نام
هاي معنوي، نتوانست ارتباط خوبی برقرار کند. براي نمونه، فرد در رابطه با خدا یا اولیـاءء عوامل و زمینه

دین، هستی و زندگی و یا حتی در رابطه با خـود احسـاس دوري، خـأل و سـرگردانی داشـت، در ایـن 
عنوي تجربه خواهد کرد. دربارة بعـد مثبـت صورت احساس ناخوشایند تنهایی را در رابطه با این منابع م

توان گفت: اگر فـرد بتوانـد بـا خـود خلـوت کنـد و زمـانی را بـه رشـد شخصـی و انجـام تنهایی، می
هاي دلخواه اختصاص دهد، در این صورت تنهایی را به شکل مثبت و در ارتباط با خـود تجربـه فعالیت

  ی در این زمینه در او کاهش خواهد یافت.عنوان یک تجربه منفاست و احساس تنهایی، بهکرده

۷۶    ،۱۳۹۴بهار  ، سال هشتم، شماره اول  

هاي هر عامل (میانگین یا درجه مطلوبیـت، انحـراف هاي آماري گویهبراي اعتباریابی ابزار نیز ویژگی
هاي آن عامـل) و ضـریب آلفـاي کرونبـاخ استاندارد، قدرت تشخیص یا همبستگی هر گویه با کل گویه

، 954/0هاي اول تـا چهـارم، بـه ترتیـب و براي عامل 938/0گویه،  44محاسبه گردید. ضریب آلفا براي 
 نامه و قابـل اعتمـاد بـودنبه دست آمد. این ارقام حاکی از اعتبار باالي پرسـش 652/0و  923/0، 914/0

هاي کمتـر در ایـن نتایج حاصل از آن است. در مورد عامل چهارم نیز باید گفت: با توجه به تعداد گویـه
تـوان در یزان ضـریب آلفـا بـراي ایـن عامـل قابـل قبـول و مناسـب اسـت و میگویه)، این م 4عامل (
را در آن افـزایش  αهاي مناسب بیشتر به عامل چهارم، میزان هاي بعدي این ابزار، با افزودن گویهبررسی

  ها نشان داده شده است.نامه، به تفکیک عاملگویه پرسش 44هاي آماري ویژگی 6داد. در جدول 
  هاک عاملیبه تفک S-RLQنامه ه پرسشیگو 44 يآمار يهاخصهمش .6جدول 

آلفا پس 
 از حذف

 یهمبستگ
 با کل

انحراف 
 استاندارد

آلفا پس   هاهیگو نیانگیم
 از حذف

 یهمبستگ
 با کل

انحراف 
 استاندارد

  هاهیگو نیانگیم

 عامل اول عامل دوم

909/0 56/0 07/1 50/2 1 949/0 80/0 16/1 28/2 5 
911/0 50/0 99/0 57/2 4 948/0 85/0 07/1 01/2 10 
913/0 44/0 83/0 71/1 6 948/0 85/0 12/1 27/2 14 
910/0 57/0 23/1 57/2 7 956/0 56/0 15/1 63/2 20 
907/0 65/0 99/0 09/2 13 950/0 76/0 08/1 17/2 22 
912/0 45/0 02/1 56/2 17 957/0 48/0 98/0 10/2 24 
912/0 48/0 08/1 10/2 18 952/0 71/0 07/1 60/2 25  
908/0 61/0 98/0 95/1 21 948/0 85/0 15/1 40/2 32  
907/0 66/0 99/0 92/1 26 950/0 77/0 12/1 46/2 34  
906/0 69/0 06/1 30/2 27 949/0 83/0 17/1 36/2 38  
904/0 73/0 19/1 53/2 28 948/0 86/0 19/1 52/2 40  
911/0 50/0 81/0 25/2 29 951/0 73/0 07/1 11/2 42  
906/0 67/0 03/1 16/2 30 949/0 82/0 23/1 55/2 44  
  عامل سوم 31 79/1 92/0 58/0 909/0
910/0 55/0 05/1 60/2 33 914/0 72/0 91/0 74/1 3  
907/0 66/0 06/1 51/2 35 917/0 66/0 94/0 85/1 8  
906/0 68/0 1 05/2 37 914/0 72/0 01/1 91/1 9  

  11 72/1 82/0 71/0 915/0 عامل چهارم
513/0 52/0 95/0 99/3 2 915/0 70/0 89/0 77/1 15  
518/0 54/0 81/0 27/4 12 915/0 70/0 96/0 66/1 19  
650/0 35/0 04/1 12/3 16 918/0 64/0 96/0 09/2 23  
644/0 33/0 86/0 23/4 41 911/0 78/0 91/0 84/1 36  
     918/0 63/0 94/0 86/1 39  
     912/0 76/0 95/0 84/1 43  



  ۷۷ يياحساس تنها يسنجش ابعاد مثبت و منف يبرا ياسيمق يابيساخت و اعتبار :يمذهب ـ يمعنو يياحساس تنها

ز مـورد سـنجش یـن ییبـه روش بازآزمـا S-RLQنامه ، اعتبار پرسشیدرون یهمسان یعالوه بر بررس
و  یتــیدانشــکده علــوم ترب یان مقطــع کارشناســینفــر از دانشــجو 34ن منظــور، یقــرار گرفــت. بــه همــ

و  ین بررسـیـج ایا، به فاصله دو هفته مورد آزمـون قـرار گرفتنـد. نتـید بهشتیدانشگاه شه یشناسروان
  آورده شده است. 7متقابل هر چهار عامل در جدول  یهمبستگ

  یمذهب - يمعنو یینامه احساس تنهاپرسش يهامتقابل عامل يهایو همبستگ ییب بازآزمایضرا .7جدول 

  4  3  2  1  ضریب بازآزمایی  عامل  
        1  86/0 ٭٭  ارتباط با اولیاي دین  1
      1  21/0  83/0 ٭٭  یی وجوديارتباط با معناي زندگی / تنها  2
    1  55/0 ٭٭  81/0 ٭٭  91/0 ٭٭  ارتباط با خدا  3
  1  12/0  - 03/0  04/0  68/0 ٭٭  ارتباط با خود  4

دهد که این مقیاس داراي ثبات بوده و نشان می 01/0ها در سطح معناداري ضرایب بازآزمایی عامل
هـا نیـز حـاکی از آن ب همبستگی عاملپذیري باالیی برخوردار است. ضرایاز اعتبار، دقت و تکرار

وجـود دارد.  01/0است که میان عامل سوم با عوامـل اول و دوم، همبسـتگی معنـاداري در سـطح 
هاي دیگر، ضریب همبستگی معنادار نگردید. این امـر بیـانگر ایـن اسـت کـه که میان عاملحالیدر

اد مختلفی از یک سازه هستند و ) ابعS-RLQمذهبی ( -نامه احساس تنهایی معنويهاي پرسشعامل
باشند؛ زیرا ابزار مذکور نخستین ابـزار سـاخته شـده بـراي لزوماً این ابعاد با یکدیگر در ارتباط نمی

  .هاي بیشتري داردمذهبی است. این موضوع نیاز به بررسی -سنجش سازه احساس تنهایی معنوي

  يريگجهيبحث و نت
ها و هیجانـات ناخوشـایندي را بـراي افـراد و گیر است که تجربهاي شایع و فرا، پدیده»احساس تنهایی«

عنوان یک تجربـه دردنـاك شناسان و محققان این پدیده را بهبخصوص جوانان به دنبال دارد. عموم روان
کننـد. در ایـن میـان، مـذهب و معنویـت نقـش کارهاي متفاوتی را براي مقابله با آن بیان میمعرفی و راه

هـاي نـامطلوب ناشـی از احسـاس تواند بر کاهش هیجان. عالوه بر نقشی که مذهب میاي داردبرجسته
عنوان صورت پراکنده به این عامل، یعنی معنویت و مـذهب، بـهتنهایی داشته باشد، در برخی مطالعات به
آن  هاي احساس تنهایی اشاره شده است؛ به این معنا کـه فقـدانشکلی از تنهایی مثبت و یا یکی از مؤلفه

مـذهبی گـردد  - تواند منجر به بروز نوعی از احساس تنهایی تحت عنـوان احسـاس تنهـایی معنـويمی
). به این ترتیب، با وجود اینکه ادبیـات پژوهشـی 1390زاده،؛ رحیم2003،همکاران؛ النگ و 2000(النگ،
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دلیـل اهمیـت  مذهبی، ماهیت و کیفیت آن وجود ندارد، اما بـه - منسجمی درباره احساس تنهایی معنوي
این موضوع، بخصوص در جامعه ایرانی به دلیل جایگاهی که افراد براي اعتقادات و رفتارهـاي دینـی در 
زندگی قائلند، این پژوهش با هدف بررسی بیشـتر و تعیـین ماهیـت ایـن شـکل از احسـاس تنهـایی در 

وجه به بعد مثبت از سوي دیگر، تدانشجویان، از طریق ساخت مقیاسی براي سنجش آن صورت گرفت. 
  و منفی تنهایی در کنار یکدیگر، از موضوعات مهمی بود که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

 ییاحسـاس تنهـا يریـگعامـل در شـکل چهـارنشان داد کـه  یاکتشاف یل عاملیج حاصل از تحلینتا
، ارتبـاط بـا يوجود ییتنها /یزندگ ين، ارتباط با معنایء داولیاءدخالت دارند: ارتباط با  یمذهب - يمعنو

ن اساس بـود کـه فقـدان یعوامل بر ا يگذاران شد، نامین بیش از ایطور که پخدا و ارتباط با خود. همان
ک یـدر هر یو کاست ن عوامل و احساس خألیک از ایمانه در هریک رابطه مثبت، همدالنه و صمیادراك 

تـوان در امتـداد ین عوامـل را مـیـخواهد شد. ا یذهبم - يمعنو ییمنجر به احساس تنها ،هانهین زمیاز ا
 یگوتسـک)، 2003گـران،ی(النـگ و د النـگمانند  یدانست که پژوهشگران ییاز احساس تنها ییهاجنبه

  اند.طور پراکنده به آنها اشاره داشته) به1390( زادهمیرح) و 2006 ران،همکاندستروم و ی(ل
حـاکی از ایـن اسـت کـه مـؤثرترین رابطـه بـراي تجربـه ها در این پژوهش، اولویت استخراج عامل

نامه، عمدتاً در قالب توسـل مذهبی، رابطه با اولیاءء دین است که در این پرسش –احساس تنهایی معنوي
هایی نیز که این ارتباط را به شکل کلـی و جـدا شود. هرچند که گویهبه ایشان از طریق زیارت مطرح می

تـرین و توجهی داشـتند. بنـابراین، بـراي دانشـجویان، مهمار عـاملی قابـلکردنـد، بـاز زیارت مطرح می
مذهبی، ارتباط با اولیاءء دین، در قالب زیـارت و  –در قلمرو احساس تنهایی معنوي  زاترین رابطهمشکل

یا در حالت کلی آن است. شاید این امر به این دلیل باشد که زیارت، شکل عینی باورهـاي دینـی و یـک 
مذهبی بـراي  –تواند اولین موضوعی باشد که در زمینه احساس تنهایی معنوي ست. در نتیجه، میرفتار ا

که دو عامل دیگر، یعنی ارتباط با معناي زنـدگی/ تنهـایی وجـودي و حالیشود. دردانشجویان مطرح می
آنها در سـطوح ارتباط با خدا، کمی انتزاعی، فلسفی و مرتبط با شناخت و باورهاي فرد هستند و پردازش 

صـورت رفتـار گیرد. بنابراین، فردي که در عامل ارتباط با اولیاءء دین، که عمدتاً بهبعدي و باالتر قرار می
هاي روانـی و منـابع کند، یکی از پایگاهشود، احساس تنهایی میعینی زیارت یا توسل به ایشان انجام می

  کند.زمینه، احساس غم و خأل می معنوي قابل اتکا خود را از دست داده است و در این
د دارنـد یـ، در بهداشت روان تأکینید مناسککه به نقش انجام  یپژوهشگران يهاافتهین موضوع با یا

ــانرز، ــس و ک ــک2001 (راک ــو ح یو خــداپناه 2006 ،ی؛ کوبزانس ــادارد.  ی)، همخــوان1381، يدری  نی
 انیـم قیـعم يهـاونـدیپ جـادیا قیـطر از ،یمـذهب مناسـک انجام به يبندیپا که دهندیم نشان قاتیتحق
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. شـودیمـ داراننیـد روان سـالمت شیافـزا موجـب ،ینید منابع یکل طوربه و نید بزرگان و داراننید
)، داشتن یک ارتباط مثبت و عالقه و دلبستگی به رهبري قوي، 1386(وولف،  فرومهمچنین مطابق با نظر 

  فرد را از احساس درماندگی و انزوا و تنهایی رهایی بخشد.تواند مانند روحانیان و افراد مقدس دین می
مذهبی، ارتباط با معناي زنـدگی/ تنهـایی وجـودي  –عامل دیگر تبیین احساس تنهایی معنوي 

شناسان وجودي ) و بسیاري از روان1390/1980( یالوم)، 1979( میجوسکوویکطور که است. همان
ذیر براي انسان است، اما یـک معنـاي مثبـت در زنـدگی، ناپکنند، تنهایی یک تجربه گریزمطرح می

) نشان دادند کـه 2002و همکاران ( مایرزدهد. عواطف ناخوشایند این تجربه دردناك را کاهش می
گرا همبستگی باالیی با افسردگی، احساس کلی تنهـایی و نداشـتن هـدف در احساس تنهایی هستی

نیز، همسو با این مطالعـات، عامـل ارتبـاط بـا معنـاي  S-RLQنامه زندگی دارد. بنابراین، در پرسش
مندي در زندگی، موجـب دهد که فقدان یک معناي مثبت و هدفزندگی/ تنهایی وجودي نشان می

شود. شود که در احساس تنهایی متجلی میشدگی در هستی براي فرد میاحساس سرگردانی و رها
 فرانکـلمذهبی اهمیت دارد که بنـابر گفتـه  -این موضوع، از این جهت در احساس تنهایی معنوي

)، معناي زندگی بنیانی مذهبی دارد و اعتقاد داشتن به خدا و سایر باورهاي دینی به فرد 1390(یالوم،
کند تا الگوي یکپارچه هستی و هدف آن را درك کند و با معنا دادن به زندگی خود، خأل کمک می

  .ش دهدوجودي خویش و پریشانی ناشی از آن را کاه
مذهبی، که ارتباط با خدا نام داشت، کیفیت رابطه  –عامل سوم در تبیین احساس تنهایی معنوي

عنوان یـک تواننـد بـهطور که اشاره شد، مذهب و ایمـان میفرد با خدا و منابع معنوي است. همان
باور و احساس، اي جهانی در برابر احساس تنهایی در نظر گرفته شوند و با ایجاد این راهبرد مقابله

کند، موجب آرامش فرد شوند (روکیچ، گر و توانا از انسان محافظت میکه موجودي عالی، حمایت
کند فردي که چنین باور و احساسی نـدارد، از ). این عامل بیان می2013فایندلر، چین، لو و کالندر،

اي با او ندارد، دچار نهترین حامی انسان، یعنی خداوند، احساس دوري کرده، و ارتباط صمیمابزرگ
تواند موجب غم، پریشانی و سرگردانی مذهبی خواهد شد. این احساس می -احساس تنهایی معنوي

) و 1990( همکـارانو  پارگامنـت)، 1982( الیسـونو  پالوتزیـانهاي او شود. این موضوع با یافتـه
اشتن دلبستگی ایمن به خدا، ) در زمینۀ رابطۀ میان بهزیستی معنوي و د1992( شاورو  پاتریککیرك

کننـد کـه بهزیسـتی ) بیان می1982( الیسونو  پالوتزیانبا احساس تنهایی همسو و همخوان است. 
شود که نیرویی برتـر حـامی و پشـتیبان او سو، موجب ایجاد این احساس در فرد میمعنوي از یک
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. در نتیجـه، منـابع حمایـت شـوداست، و از سوي دیگر، سبب ایجاد روابط بهتر فرد با دیگـران می
  دهد.اجتماعی او را افزایش و احساس تنهایی را کاهش می

 .پـردازدیارتباط فرد بـا خـود مـ یاست، به بررس ییانگر بعد مثبت تنهایعامل چهارم که ب ،تیدر نها
 ر؟ مطابق با آنچه کـهیا خی ،ش اختصاص دهدیخو یرا به خود و رشد شخص یتواند زمانیا او مینکه آیا
 یاز هسـت ی، بخشـيو وجـود یک نگـاه فلسـفیدر  ییکنند، تنهایان می) ب2006ان (همکارو  ندسترومیل

 یشـناختروان يک ناکارآمـدیـفرد داشته باشد و همواره به شکل  يبرا يدیتواند ثمرات مفیاست که م
بـه آن اشـاره  )Long & Averill ()2003(لیـآورو  النـگکه  ییتنها يایمزا یشود. برخیدر نظر گرفته نم

ش، ی، آسـايجاد حس آزادی، ایساختار شناخت يبازساز يبرا یجاد فرصتیت، ایخالق :عبارتند از ،کنندیم
دهد که فـرار نکـردن فـرد از یها نشان مافتهین یز در ارتباط با این عامل نیا ت در فرد.یت و معنویمیصم
شـود، ینم ییها منجر به احساس دردناك تنهاتناستفاده مثبت و مناسب از آن، نه ییش و توانایخو ییتنها

 یزنـدگ ياز فشـارها ییمانند حـس آرامـش و رهـا .کندیجاد میز در فرد ایرا ن یمثبت يهابلکه احساس
روزمره. همچنین فرد، در خلوت و تنهایی خویش ممکن است به تجارب معنوي دسـت یابـد کـه ایـن 

تر شدن ارتباط او با منـابع به او دهند و موجب قويتري در رابطه با هستی و زندگی تجارب بینش وسیع
  معنوي و مذهبی، مانند خدا، اولیاءء دین و هستی، و یافتن معنایی اصیل و مثبت براي زندگی شوند.

را درك  ئـین خألیـء داولیـاءخـود بـا  ۀکه در رابطـ یکس :توان گفتیم یک نگاه کلین، در یبنابرا
و  یهـدفی، بـیخود احسـاس پـوچ یبا آنها دارد، در رابطه با زندگ ی، ارتباط کمینیکند و به شکل عیم

در  ،قـتیدر حق .کنـدیافت نمـیدر یتیچ حمایز هیکند که از جانب خدا نیاحساس م. کندیم یسرگردان
و  ی، اندوه، سـردرگمخأل ی، دچار نوعیو مذهب يبعد معنو یعنیش، یخو ین ابعاد زندگیتراز مهم یکی

ک یـگـر، فقـدان ید يشود. از سـویتجربه م یمذهب - يمعنو ییشکل احساس تنهااست که به  یشانیپر
و  یتواند منجـر بـه رشـد شخصـیکه می، ارتباط مثبت با خود و عدم استفاده از فرصت خلوت شخص

 یگر، اختصـاص دادن زمـانید یجاد خواهد نمود. در نگاهین احساس را در فرد ایز این ،فرد شود يمعنو
 یزنـدگ یاجتمـاع يتواند با رهـا کـردن فـرد از فشـارهایو کسب آرامش، م یوحرشد ر يبه خود برا

  د.یت نمایرا در او تقو ییمثبت تنها يهاروزمره، جنبه
در نهایت، بیان این مطلب ضروري است که این پژوهش، با تهیه مقیاسی معتبر بـراي سـنجش 

ت ایـن شـکل از احسـاس مذهبی، گامی مقدماتی در زمینـۀ تعیـین ماهیـ –احساس تنهایی معنوي
توان با بررسی و توجـه بیشـتر بـه متـون دینـی و مـذهبی، مبـانی نظـري آن را تنهایی است که می



  ۸۱ يياحساس تنها يسنجش ابعاد مثبت و منف يبرا ياسيمق يابيساخت و اعتبار :يمذهب ـ يمعنو يياحساس تنها

تقویت نمـود. در مجمـوع، نتـایج حاصـل از تحلیـل عـاملی و بررسـی نتـایج همسـانی درونـی و 
دن )، حـاکی از روا و معتبـر بـوS-RLQمـذهبی ( -نامه احسـاس تنهـایی معنـويبازآزمایی پرسـش

دهد که نتـایج حاصـل از آن در شناختی است، نشان میمقیاس مذکور براي سنجش این سازه روان
مطالعات پژوهشی و بالینی معتبر و قابل اعتماد اسـت. امـا ازآنجاکـه ایـن ابـزار، نخسـتین مقیـاس 

مــذهبی اســت و در جمعیــت  -گیري احســاس تنهــایی معنــويمنســجم بــراي ســنجش و انــدازه
شـناختی و هـاي آتـی، ایـن سـازه روانباریابی شده است، الزم است که در پژوهشدانشجویان اعت

مطالعـات  بر اسـاسهاي دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد. ممکن است اعتبار این ابزار در جمعیت
  نامه و محتواي آن اعمال گردد.بعدي، الزم شود که تغییراتی در این پرسش

هاي ین زمینه مورد توجه تحقیقات بعدي قرار گیرد، تفاوتتواند در ایکی از موضوعاتی که می
عبارت مـذهبی اسـت. بـه -ناشی از سطح اعتقادات مذهبی افراد، در میزان احساس تنهایی معنـوي

تري را میـان خـود و خداونـد دیگر، شاید بتوان گفت: افراد دیندار، به دلیل آنکه پیونـدهاي عمیـق
انجام رفتارهاي دینی دارند، احسـاس تنهـایی کمتـري در ایـن دهند و پایبندي بیشتري به شکل می

هـاي مـذهبی افـراد، مـورد گیرينوع جهت بر اساسزمینه داشته باشند. اما الزم است این موضوع 
توان به بررسی تفـاوت زنـان و مـردان در میـزان بررسی قرار گیرد. همچنین در مطالعات بعدي می

  ل پرداخت.یک از این عواماحساس تنهایی در هر
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