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 چکیده
کنـد. توجـه بـه     وانان ایفا میویژه نوج ر سالمت جسم و روان افراد و بهبعنوان یک عامل مؤثر، نقش مهمی  به» معنویت«

بـا هـدف اثربخشـی    ، پـژوهش این یابد.  زمانی که فرد بدون والد و سرپرستی باشد، بیش از گذشته ضرورت می، این متغیر
 40، در نوجوانان پرورشـگاهی انجـام شـد. نمونـه پـژوهش     ، بر احساس تنهایی و حرمت نفس، هاي معنوي آموزش مؤلفه

ي شهر کرمان بودند که بـه صـورت تصـادفی در چهـار گـروه قـرار گرفتنـد. بـه دو گـروه          ها نوجوان ساکن در پرورشگاه
اي دریافت نکردنـد. بـا توجـه بـه      برنامه، اي ارائه شد و دو گروه کنترل دقیقه 90جلسه  10هاي معنوي در  آزمایشی، مؤلفه
آزمون گرفته شد، امـا پـس    نی پیشاز اجراي برنامه درماپیش فقط از یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل  ،روش آماري

کـه  هاي احساس تنهایی و حرمت نفس پاسخ دادنـد. نتـایج نشـان داد     نامه گروه به پرسش 4از اجراي برنامۀ درمانی، هر 
)، اما بر مؤلفـه حرمـت نفـس    >05/0Pیر معناداري بر احساس تنهایی نوجوانان داشته است (تأثهاي معنوي  آموزش مؤلفه

نوسـازي درونـی و برونـی افـراد، زمینـه رشـد،       ، با اصـالح و بازسـازي و سـپس   ، هاي معنوي مؤلفه اثربخش نبوده است.
 کند. شکوفایی و رستگاري او فراهم می

 هاي معنوي، احساس تنهایی، حرمت نفس، نوجوانان پرورشگاهی. مؤلفه ها: یدواژهکل
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 مقدمه
هـر انسـانی همـواره    این مسئله با زندگی . اند نموده بیش آن را تجربه و ها کم ، عبارتی است که همه انسان»تنهایی«

زیـرا تمـام    ؛بر این اعتقادند که انسان به صورت ذاتی موجودي تنهاست، ده است. پیروان مکتب وجودگراییبوهمراه 
ـامی انسـان   هاي افراد براي برقراري ارتباط اعم از کالمی، غیرکالمی و هنري، سرانجام به اتمام می تالش در  هـا  رسد و تم

). احساس تنهایی، به کمبـود و  Gifford-Smith & Brownell ،(2003( اسمیت و براونل-انتهاي روز تنها هستند (گیفورد
گـردد (پـونزتی و    شود که به نارضایتی از ارتباطات اجتمـاعی منتهـی مـی    فردي اطالق می ضعف بارز در روابط بین

 )Asher & Paquette( پاکـت و  آشـر ). همچنـین،  2003 ؛ آشـر و پاکـت،  Ponzetti & Hopmeyer ،(1999میـر (  هاپ
)، احساس تنهایی را هوشیاري شناختی فرد از نقـص در روابـط فـردي و اجتمـاعی خـود، کـه بـه احسـاس         2003(

تـوان تجربـۀ    اند. همچنـین، ایـن سـازه را مـی     گردد، تعریف کرده بودن و یا تأسف و حسرت ختم می غمگینی، تهی
). مفهـوم  2006) و همکـاران،  Routasaloرد که بر بعد شناختی نیز تأکید دارد (روتاسـالو ( عاطفی نامطلوبی تعریف ک

) بیان شده است. آنها Brownie & Horstmanshof) (2011( مانشاف هارستو  براونیاین متغیر، به خوبی در پژوهش 
در گذشـته بـا   ، دانند. این سازه بخش می روابط رضایت فردي باارزش و یا عدم احساس تنهایی را نقص در روابط بین

)، Theekeگردیـد (تیکـه (   ویـی عنـوان مـی    ر خواه، کـم  مفاهیم دیگري همچون افسردگی، خشم، رفتارهاي منزوي
شناختی مسـتقل نسـبت بـه     در ادبیات امروزي، احساس تنهایی خود به صورت یک سازه روان، با این وجود. )2009
هـاي   ). بسیاري از پژوهشگران، سال2006) و همکاران، Cacioppo(یوپو شود (کاس مشکالت در نظر گرفته میسایر 

؛ Heinrich & Gullone ،(2006انـد (هـاینریش و گـالون (    نوجـوانی را زمـان اوج بـروز احسـاس تنهـایی برشـمرده      
 ۀمنـ هـاي نوجـوانی را در دا   به نحوي که شیوع این پدیده در سال، )Antognoli-Toland ،(2000توالند ( -آنتوگنولی

 ).2000توالند، -اند (آنتوگنولی درصد عنوان نموده 50تا  20بین 
داراي اخـتالل احسـاس   ، شناختی کودکان و نوجوانـان  مطالعات بسیاري در خصوص مشکالت هیجانی و روان

بـر روي عوامـل   ، اهمیت احساس تنهایی در این است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم .ه استشدتنهایی انجام 
باشد. مشکالتی همچون تنش و اضطراب، رفتارهـاي پرخطـر    ها می منشأ بسیاري از اختالل ،تأثیرگذار بودهمتعددي 

)، فرار از مدرسه، افسردگی، اعتیـاد بـه الکـل (آشـر و پاکـت،      1990)، Page(نظیر مصرف سیگار و مواد مخدر (پیج 
 & Denizس پـایین (دنیـز و هامارتـا (   فردي ضعیف و حرمت نف هاي اجتماعی، روابط درون )، نقص در مهارت2003

Hamarta ،(2005باس ( )، کم) روییBas ،(2010 ) ؛ شري و همکـارانSherri ،(2009 ) ؛ ارزوکـانErozkan ،(2009 ؛
)، افزایش 2011) و همکاران، Gorman)، کاهش سازگاري تحصیلی (گارمن Jackson ،(2002)جکسون و همکاران (

؛ فـونتین  Chou( ،2010( ) و بروز افسـردگی (چـو  2013) و همکاران، Oishiشی (پذیري نسبت به درد (اوئی حساسیت
)Fontaine ،رسد، حرمـت نفـس نیـز نقـش      باشد. به نظر می )، از عوارض نقص در این مؤلفه می2009) و همکاران

 ).1392شناختی افراد داشته باشد (طاهري و همکاران،  مهمی در سالمت روان
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انـد. حرمـت    )، حرمت نفس را جزء عاطفی، یا سنجش خودپنداره تعریف کـرده Cast & Burke) (2002(بارك و  کاست
ـاران،  Gebauerگـردد (جیبـوار (   هاي خود نیز بیـان مـی   عنوان نوعی نگرش عاطفی فرد، نسبت به ویژگی نفس، به ) و همک

ـاکی از  اي ک گونه ). حرمت نفس، نقش مهمی در پیشگیري از مشکالت روانی به عهده دارد، به2008 ه مطالعات مختلف، ح
ـاران،  Robins؛ رابینـز ( 2007) و همکاران، Franckوجود رابطه بین حرمت نفس پایین با افسردگی (فرانک ( )، 2002) و همک

ـیس (    ـالی (ن ـاران،  Neissاختالل در سازگاري و وجود اضـطراب در بزرگس ـترا ( 2002) و همک ـاران،  Bijstra؛ بیجس ) و همک
باشـد.   ) مـی 2014و همکـاران،  ) Marshallهاي حمایتی اجتماعی (مارشال ( ش بهنجار شبکه) و شکست در گستر1994

همچنین، حرمت نفس بر ابعاد پیشرفت، روابط با دیگران، سـالمت روان و عملکـرد تـأثیر دارد (کابوتـا و ساسـاکی      
)Kubota & Sasaki ،(2002ي پرورشگاهی از ایـن جهـت   ها ). اما اهمیت توجه به احساس تنهایی و حرمت نفس، در محیط

ـتالل و نیـز در     اي است که در زمینه گونه ها، به است که شرایط خاص این محیط هاي مختلف رفتاري، جسمانی، روانـی، اخ
ـاالن و         مهارت ـا همس هاي کالمی و اجتماعی مشکل ایجاد نموده که این عوامل، موجـب عـدم برقـراي رابطـه مطلـوب ب

). این خود موجب تأثیر منفی بـر روي حرمـت نفـس و بـروز     2012) و همکاران، Keilیل (گردد (ک مربیان در پرورشگاه می
ـتگی در خـود،     احساس تنهایی می گردد؛ چرا که این افراد، به دلیل محرومیت از وجود حتی یکی از والدین، از پـرورش دلبس

ـتر، د   ـتفاده از مهـارت  تا حدودي ناتوانند تا بتوانند از این، در جهت ایجاد سازگاري بهتـر و بیش ـاعی     ر اس هـاي فـردي و اجتم
ـته اسـت     گونه که پژوهش استفاده نمایند. همان ها، از رابطه میان دلبستگی به والدین، با کاهش احساس تنهایی پـرده برداش

ـائرتز Rezan ceen ،(2007)(رزانســین ( ـاران، Bogaerts؛ بوگـ ـاران، Wei؛ وي (2006) و همکـ ــو ؛ دي2005) و همکـ  توماس
 )Di tommaso ،؛ الروس (2003) و همکارانLarose ،عنـوان یـک    ). از سوي دیگر، دیـن و مـذهب بـه   2002) و همکاران

گشا)، موجب هدفمندي و معنا در زندگی، و حرمت نفس گردیده و سبب بهبود در آنها شده است. همچنین، بـر   کاتالیزور (راه
پریشـی، بهباشـی ذهنـی، میـزان      ، وقـوع انـواع روان  روي عواملی نظیر احساس تنهایی، شدت افسردگی، شدت اضـطراب 

شـود (آقابابـایی،    خودکشی و نوع نگرش به آن و نیز ثبات در زندگی زناشویی تأثیر مثبت گذاشته، موجب کاهش آنهـا مـی  
ــا  )؛ ازایــن2001) و همکــاران، Koenig؛ کوئنیــگ Błachnio ،(2014)، آقابابــایی و بالچنیــو(2014 رو، باورهــاي مــذهبی ب

؛ Rew & Wong ،(2006؛ ریـو و وانـگ (  1387شود (زرگر و همکاران،  بخشی بر روي این عوامل، موجب کاهش آنها میاثر
عنـوان یـک عامـل تأثیرگـذار      توان به معنویت و فرایندهاي آن، بـه  ). میStewart ،(2001؛ استوآرت Cook ،(2004)کوك (

ـتالل    خود مـی  هاي منحصر به فرد اي داشت. معنویت، با ویژگی توجه ویژه ـاگونی ماننـد      توانـد از بـروز اخ هـاي روانـی گون
 ).2001؛ کوئینگ و همکاران، 2010افسردگی، اضطراب جلوگیري و موجب سالمت روان افراد شود (جعفري و همکاران، 

باشـد   معنویت، به باورها و اعمال شخصی اشاره دارد که متأثر از ارتباط با خدا، یا یک قدرت برتر در جهـان مـی  
یافته ارتباط نزدیکی دارد.  ). معنویت با ماورالطبیعه، وجود عرفانی و دین سازمان2007) و همکاران، Mason(ماسون (

وجـوي وجـود متعـالی و کشـف وجـود       یافته است. معنویت، شامل جسـت  یافته گسترش هرچند فراتر از دین سازمان
شـود:   سؤال دربارة اعتقاد یا عدم اعتقاد هدایت میمتعالی است و شامل سفر در طول یک مسیر است که از توجه به 
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). Koenig ،(2012انجامـد (کوئینـگ (   اگر معتقد باشد، درنهایت به ازخودگذشتگی و سرانجام، به تسـلیم شـدن مـی   
توان به تصور از خدا، تعامل با خدا، معنایابی در رنج و  هاي گوناگونی است که از جمله آنان، می معنویت، شامل مؤلفه

عنوان بازنمایی ذهنی افراد، از خداوند نشـان   باشد که به کل اشاره کرد. تصور از خدا، نوعی تجربه درونی با خدا میتو
وسیله آن، هر انسانی بـه فراخـور حـال     ). تعامل با خدا نیز فرایندي است که به2011شود (کوهسار و بناب،  داده می

هاي معناي زنـدگی   ). معنایابی در رنج که یکی از مؤلفه1388کاران، کند (جهانگیر و هم خود با خداوند راز و نیاز می
باشد، به فعالیت و شدت تمایل افراد به یافتن، ساختن و یا بحث در مورد معناي زندگی و رویـدادهاي آن اطـالق    می
اگر در جریـان  معناست که فرد اطمینان داشته باشد که  ). توکل نیز بدین2006) و همکاران، Stegerشود (استگر ( می

اي براي خود در نظر بگیرد و کار خود را به خـدا واگـذارد، خداونـد از او حمایـت      زندگی، هدف صحیح و خداپسندانه
معنـا در زنـدگی افـراد، ارتبـاط     ). 1377مطهـري،  ر.ك: کرده، کارش به بهترین نحو ممکن پیش خواهـد رفـت (  
ریزي بـراي رسـیدن بـه اهـداف و انجـام آن، تعیـین        معناداري با خودکارآمدي در رسیدن به اهداف و برنامه

) و Kleimanتـر، بـراي خـود دارد (کلـیمن (     هاي مشخص در زندگی و در نظـر گـرفتن اهـداف بـزرگ     ارزش
) و همکـاران،  Hoشناختی (هـو (  ). این عامل، همچنین رابطه قوي و مثبتی با بهزیستی روان2013همکاران، 

). 2013) و همکاران، Trent؛ ترنت Hicks & King ،(2009)یکز و کینگ () و عوامل تغییر مثبت دارد (ه2010
هاي معنوي نیز ارتباط معناداري با افزایش امیـد و   عنوان یکی از عوامل مؤثر در مؤلفه اعتقاد به وجود خدا، به

 ). 2016هدفمندي در زندگی دارد (آقابابایی و همکاران، 
فقدان حفظ رابطه با نیـروي معنـوي و غیرمـادي، احسـاس تنهـایی       گونه که بیان شد، یکی از پیامدهاي همان

ها، بر رابطه منفـی میـان باورهـا و اعمـال مـذهبی، بـا        گردد. برخی پژوهش باشد، بنابراین، موجب افسردگی می می
 هـاي  کـارگیري برنامـه   ). مذهب و ایمـان، بـا بـه   Roux & Connors ،(2001اند (روکس و کانرز ( تنهایی تأکید نموده
اي را با احساس تنهایی به کار گرفته و در این زمینه، نوعی کاربسـت تلقـی    اي از راهبردهاي مقابله متنوع، مجموعه
سـاله   16تـا   12در پژوهش خود روي نوجوانـان  ، )2003و همکاران () Wills(ویلز). Rokach ،(1996گردد (روکیج (

بـر اهمیـت   ، گـردد. ایـن یافتـه    ، مصرف سیگار و الکلیسم میمانع از وابستگی فرد به مواد، بودن دریافتند که مذهبی
احساس تنهایی اشاره دارد که نقص در آن، سوءمصرف مواد و الکل، و استعمال سیگار را در پی دارد؛ زیرا این عامل 

از بـروز عوامـل پـیش گفتـه جلـوگیري نمایـد.       ، آن را بهبـود نمـوده  ، تواند با تأثیر خود بر روي احساس تنهایی می
 ).2000پاردینی و همکاران، .ك: به نتایج مشابه دست یافتند (ر، هاي بسیاري نیز در این زمینه پژوهش
. گیري مجـزا دانسـت   از انزواطلبی و گوشه داین است که احساس تنهایی را بای، اي که باید مدنظر قرار داد نکته
افیان خود هستند، ولی احساس تنهـایی را تجربـه   با اینکه برخی افراد داراي روابط اجتماعی محدودي با اطر، در واقع
هـاي   برخی دیگر با وجود برخورداري از شبکه وسـیع ارتباطـات اجتمـاعی، داراي احسـاس    دیگر،  کنند. از سوي نمی

نیازمند ارزیابی و درك شخص از روابـط  ، لذا وجود احساس تنهایی. برند از این تجربه رنج می ،نامطلوب تنهایی بوده
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گونـه کـه برخـی     همـان . باشد یش و تطابق حالت کنونی با وضعیت مطلوب و آرمانی موردنظر وي میاجتماعی خو
 ).2003) و همکاران، Hawkley(اند (هاکلی  پژوهشگران این استنباط را مبناي تنهایی قرار داده

از جسـمانی، روحـی،   العاده در ابعاد گوناگون، اعـم   دوران نوجوانی، به دلیل رشد سریع و تغییرات ناگهانی و فوق
گـردد.   هـاي انتزاعـی شـخص محسـوب مـی      عنوان یک دوره حساس و مهم در رشد ویژگی اجتماعی و معنوي، به

اي  هاي متفاوت حرمت نفس، اطمینان به نفس، خودکارآمدي، صمیمیت در این دوره، مهـم داراي ارزش ویـژه   جنبه
هاي مطلوب نوجوانـان، در رویـارویی بـا مشـکالت      ارتدهند. اما فقدان مه گردیده و خود را بیش از پیش نشان می

زندگی و بحران این دوره از زندگی، موجب گردیده تا این قشر از جامعه، نتواند به درستی تصمیم مناسبی را بگیـرد.  
؛ 2005) و همکـاران،  Hillsانـد (هیلـز (   از سویی، مطالعات بسیاري بر نقش معنویت بر سالمت روانی تأکیـد نمـوده  

هاي عرفان  ) و بر آموزشJang & Johnson،( 2004؛ یانگ و جانسون Doolittle & Farrell ،(2004)تل، فارال (دوالی
تواند  یکی از عواملی که می، ). در واقع1389فرد و همکاران،  در افزایش سالمت روان تأکید دارند (اژدري، و معنویت
هـاي آن   الت این دوران اثرگذار باشد، معنویـت و مؤلفـه  هاي گوناگون زندگی نوجوانان و هموار کردن مشک بر جنبه

سـنجش  بـراي  هـاي مهـم    عنوان یکـی از مـالك   به، طورکلی عوامل آن) ، معنویت (و بهدیگر باشد و به عبارت می
هـاي   ایـن نـوع برنامـه   ، اما تعیین اثربخشی. شود هایی مانند حرمت نفس و احساس تنهایی در نظر گرفته می مؤلفه

پژوهش تـالش شـده اسـت تـا بـه      این در رو،  ازاینباشد.  زم شیوة مداخله و نیز نوع جامعه آماري میآموزشی مستل
تـا   ،هاي معنوي بر احساس تنهایی و حرمت نفس در نوجوانان پرورشگاهی شهر کرمان پرداختـه  بررسی تأثیر مؤلفه

جهت زندگی هرچه بهتـر بـه وي    هایی به فرد، در انتخاب راهبردي با آموزش روشطرف، ربحدودي خأل موجود را 
 عبارتند از:هاي این پژوهش  کمک نماید. بنابر آنچه بیان گردید، فرضیه

 بر احساس تنهایی نوجوانان پرورشگاهی تأثیر مثبت دارد. ،هاي معنوي مؤلفه -
 بر حرمت نفس نوجوانان پرورشگاهی تأثیر مثبت دارد.، هاي معنوي مؤلفه -

هاي غیرمادي،  ) و غفلت از مؤلفهStoeckli ،(2010(استوکالي (ی احساس تنهایی بررسی عوامل فردي و اجتماع
)، Sejiner & Mahajnaهاي متعدد در زمینۀ شیوع احساس تنهایی در میان نوجوانان (ر.ك: سجنر و ماهاینـا (  گزارش
شـناختی   العـات روان ) و به تبع آن، اختالل در حرمت نفس و نیز عدم توجه کافی به این مسئله در قلمـرو مط 2004

هـاي   )، موجب شده تا این پژوهش، با هدف بررسی اثربخشی آموزش مؤلفـه 2004و همکاران، ) Berguno(برگونو (
معنوي بر این عوامل تأثیرگذار در زندگی فردي و اجتماعی فرد، تـا حـدودي خـأل موجـود را برطـرف، بـا آمـوزش        

گی هرچه بهتر به وي کمک نمایـد. بنـابر آنچـه بیـان گردیـد،      هایی به فرد، در انتخاب راهبردي براي زند کاربست
 گردد: هاي این پژوهش به صورت زیر تدوین می فرضیه
 بر احساس تنهایی نوجوانان پرورشگاهی تأثیر مثبت دارد.، هاي معنوي مؤلفه -
 بر حرمت نفس نوجوانان پرورشگاهی تأثیر مثبت دارد.، هاي معنوي مؤلفه -
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 روش پژوهش
، دهنـد. نمونـه مـورد بررسـی     این پژوهش را نوجوانان دختر پرورشگاهی شهر کرمان تشـکیل مـی  » ماريجامعه آ«

هـاي احسـاس تنهـایی و حرمـت نفـس،       نامه که پس از اجراي پرسش، ساله 15تا  12نوجوان  20: عبارت بودند از
 آزمـون  کـه فاقـد پـیش   ، وه دیگـر به صورت تصادفی همراه با دو گر، شرایط ورود به پژوهش را دارا بودند. این افراد

، قرار گرفتنـد. بـه دو گـروه آزمایشـی کارگـاه آمـوزش      ـ   یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل ـ  بودند، در دو گروه
الزم بـه یـادآوري   اي دریافت نکردند.  اي ارائه شد و دو گروه کنترل برنامه دقیقه 90جلسه  10هاي معنوي در  مؤلفه
طی مشاوره بـا  رو،  . ازاینآزمون هستند گروه از آزمایش و یک گروه از کنترل، فاقد پیش، با توجه به اینکه یک است

ها بودند را  هاي مورد مطالعه، افرادي که داراي وضعیت جسمی و روانی نزدیک به هریک از گروه کارکنان پرورشگاه
تجربـی و بـا روش    نـوع شـبه  از ، عنوان دوگروه مذکور، در فرایند پژوهش قرار گرفتند. ایـن پـژوهش   مشخص و به

زیـرا ایـن   ؛ باشـد  کارگیري این روش، نخست تأثیر واقعی برنامه آموزشـی مـی   صورت پذیرفت. هدف از به سالومون
هاي آتی مورد استفاده قرار خواهد گرفـت و دوم سـنجش ضـریب اعتبـار آن      عنوان یک مالك در پژوهش برنامه به

 برطرف نمود. یتهاي آ پژوهشبراي ابهام آن را بتوان نقاط ضعف و ، وسیله باشد تا بدین می
 به این شرح بود:، کنندگان براي اجراي برنامۀ آموزشی هاي ورود مشارکت مالك

 الف. عدم دریافت هرگونه برنامۀ آموزشی دیگر در طول دوره پژوهش؛
 کنندگان براي انجام پژوهش؛ ب. اعالم رضایت تمام مشارکت

 کنندگان؛ ج. شرایط سنی مشارکت
 د. نداشتن غیبت بیش از دو جلسه.

پـس از اتمـام جلسـات برنامـه آموزشـی و نیـز انجـام        ، رسد که گروه کنترل این نکته ضروري به نظر میبیان 
 عنوان گروه آزمایشی در پژوهشی دیگر مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون، به پس

 ابزار پژوهش

سنجش میـزان احسـاس تنهـایی در دوران     اي) بر1984( و همکاران آشراین مقیاس توسط  مقیاس احساس تنهایی:
باشـد کـه بـه صـورت      سـؤال مـی   24داراي ، نامـه  اواخر کودکی و پیش از نوجوانی تهیه گردیده است. این پرسـش 

-15-13-11-7-5-2هـاي   مـاده از آن (سـؤال   8شـود.   دهی می دهی طراحی و در طیف لیکرت ارزش خودگزارش
هـا در   آزمـودنی  ةگیـرد. نمـر   باشد که به آنها امتیـازي تعلـق نمـی    و عالیق فرد میها  مربوط به سرگرمی، )19-23

%، بـا اسـتفاده از   83توسط طراحان با استفاده از دونیمه کردن ، باشد. ضریب بازآزمایی آن می 80تا  16اي بین  دامنه
). در 1984(آشر و همکـاران،  % به دست آمد 91% و نیز با استفاده از دونیمه کردن گاتمن 91براون  -روش اسپیرمن

و بـا ایتفـاده از دونیمـه    ، %79براون  -%، به روش اسپیرمن66با روش دونیمه کردن ، ایران نیز ضریب بازآزمایی آن
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چـاري و خیـر،    % محاسـبه نمودنـد (حسـین   81دست آمد و ضریب آلفاي کرونباخ آن را برابر   % به79کردن گاتمن 
% گـزارش کردنـد. آلفـاي کــرونباخ ایــن      88ریب آلفـاي کرونبـاخ آن را   ) نیز ضـ 1391( سیفو  صالحی). 1381
 دست آمد.  % به94نفر  40با اجرا بر روي  پـژوهشاین در ، نامـه پرسش

بررسی و ارزیابی حرمـت نفـس    ايبر 1989این آزمون را در سال ، روزنبرگ ):RSESمقیاس حرمت نفس روزنبرگ (
شود. پاسـخ موافـق بـه     دهی اجرا می باشد که به صورت خودگزارش سؤال می 10داراي ، افراد تهیه نمود. این آزمون

کنـد.   ) دریافت مـی -1، (5تا  1کند و پاسخ مخالف به هریک از سؤاالت  +) دریافت می1، (5تا  1هریک از سؤاالت 
، 10تـا   6 به هریـک از سـؤاالت  ، کند و پاسخ مخالف ) دریافت می-1، (10تا  6به هریک از سؤاالت ، پاسخ موافق

پـایین  بسـیار  داللت بر حرمت نفـس  ، )-10باال و نمره (بسیار ) بیانگر حرمت نفس 10( ةکند. نمر +) دریافت می1(
، ). در مقیـاس فـوق  1388دارد (نمره باال، حرمت نفس باال؛ نمره پایین، حرمت نفس پایین) (برخوري و همکـاران،  

% گـزارش گردیـد (گـاي    44% و حـداقل  73داکثر تک سؤاالت نسبت بـه کـل سـؤاالت حـ     ضریب همبستگی تک
)Guay ،و ضـریب  69ضریب آلفاي کرونباخ آن ، ) انجام داد1384( محمدي). در پژوهشی که 2010) و همکاران %

، نامـه  در پژوهش مذکور ضریب بازآزمایی این پرسش، دست آمد. همچنین % به68به روش دونیمه سازي ، بازآزمایی
، )1390( شـیخ شـبانی   هاشـمی و  بشـلیده % محاسـبه گردیـد.   78هفته  3% و 73هفته  2%، 77به فاصله یک هفته 

پـژوهش با اجرا بـر روي  این نامـه  % محاسبه نمودند. آلفاي کـرونباخ پرسش87ضریب آلفاي کرونباخ این آزمون را 
 دست آمد.  % به95نفر  40

که توسط پژوهشگران طراحی گردید، ، ي معنويها از برنامه مؤلفه، برنامه آموزشی و شیوه اجرا: در این پژوهش
استفاده شده است. براي ساخت و بررسی اثربخشی کاربست حاضر، ابتدا از منابع مختلف در حـوزه معنویـت (کتـب    

هـاي مهـم و پرکـاربرد انتخـاب      شناسی)، چند منبع مفید و کارآمد انتخاب و پس از مطالعه آنها، مؤلفـه  دینی و روان
میزان دخالـت هـر عامـل در عوامـل      ،هاي مهم تمرکز نموده بعد، بر مطالعه منابع مربوط به مؤلفهگردید. در مرحله 

باشـد،   پوشـانی بسـیار مـی    هاي مربوط در این رشته، داراي تنوع و هـم  دیگر بررسی گردید. با توجه به اینکه مهارت
در فرایند اجرا، تداخلی صورت نگیرد. پـس  اي منسجم و پیوسته ارائه گردد تا  گونه به، تالش گردید تا مواد هر جلسه

هاي شهر تهران قرار گرفت و پس از رفع ابهام و نقاط ضـعف،   دانشگاه انادتاز تدوین، برنامه در اختیار چند تن از اس
 هاي معنوي به این صورت بود: مؤلفه، اجرا بر روي جامعه هدف آماده گردید. طرح کلی جلسات آموزشبراي 

عنوان یـک دوسـت و    سوم: برقراري رابطه، تعیین اهداف و قوانین گروه، توصیف خداوند به جلسات اول و دوم و
کـه در قـرآن بیـان    ، هاي خداوند آل، صحبت در مورد ویژگی هاي دلخواه براي یک دوست ایده ویژگیامون رپیفکر ت

آنهـا)، خوانـدن شـعر و     هاي خداونـد اسـت و بحـث در مـورد     هایی از قرآن که بیانگر ویژگی شده است (خواندن آیه
هـاي   ل با ویژگـی ئاهاي یک دوست اید ویژگی ۀهاي خداوند براي فهم بهتر نوجوانان، مقایس داستان در مورد ویژگی

 خدا در قرآن، ارائه تکلیف.
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جلسات چهارم و پنجم: مرور تکالیف جلسه قبل و دادن بازخورد، صحبت کردن در مورد آرزوهاي نوجوانـان (دو  
اند و آرزوهایی که اکنون دارنـد)، بحـث در    آرزوهاي گذشته که به آنها رسیده: ها مورد بحث قرار گرفتدسته از آرزو

شـنود؟ و   عنوان یک دوست و این موضوع که آیا خداوند صداي ما را مـی  به، مورد چگونگی برقراري رابطه با خداوند
ن دو سؤال یاد شده. خواندن شـعر بـراي تفهـیم    با مضمو، شود با خدا حرف زد؟ بحث در مورد دو آیه از قرآن آیا می

 بهتر مطلب. ارائه تکالیف.
ـاتی      ـته از اتفاق جلسات ششم، هفتم و هشتم: مرور تکالیف جلسه قبل و دادن بازخورد، صحبت کـردن در مـورد آن دس

ـا، از دسـت خداونـد نار     که در زندگی همه ما می ـاطر آنه ـبانی    افتد که ما آنها را دوست نداریم و گاهی به خ احـت و یـا عص
 اي از قرآن با همین مضمون، ارائه تکالیف. شویم. خواندن داستان، براي تفهیم بهتر مطالب، بحث در مورد آیه می

بـا خوانـدن یـک داسـتان،     ، جلسات نهم و دهم: مرور تکالیف جلسه قبل و دادن بازخورد، بیان تعریفی از توکل
بـا ایـن   ، اي از قـرآن  اند، خواندن آیـه  هایی که به خداوند توکل کرده صحبت کردن در مورد تجارب نوجوانان از زمان

 آزمون. مضمون و بحث در مورد آن، مرور کلی از مطالب گفته شده در این کالس، اجراي پس
بر احساس تنهـایی و حرمـت نفـس در نوجوانـان     ، هاي معنوي بردن به میزان اثربخشی آموزش مؤلفه پی ايبر

روز بـه افـراد گـروه آزمـایش و      7دوباره و پس از گذشت ، آزمون اجرا شده در مرحله پیشهاي  پرورشگاهی، مقیاس
 گذاري شد. کنترل ارائه و نمره

 هاي پژوهش یافته

بر اساس میانگین و انحراف معیار در احساس تنهایی و حرمـت نفـس در   ، نتایج عملکرد دو گروه آزمایشی و کنترل
 نشان داده شده است. 1جدول 

 آزمون آزمون و پس عملکرد دو گروه آزمایشی و کنترل بر اساس میانگین و انحراف معیار در احساس تنهایی و حرمت نفس در پیش. 1 جدول

 آزمون پس آزمون پیش آزمون
 حرمت نفس احساس تنهایی حرمت نفس احساس تنهایی متغیر شاخص گروه

 کنترل
 40/2 85/47 90/2 40/47 میانگین

 92/3 48/8 86/4 73/9 انحراف استاندارد

 آزمایشی
 75/4 20/44 50/2 60/53 میانگین

 47/3 43/12 37/3 91/10 انحراف استاندارد

نمرات میانگین و انحراف معیـار گـروه آزمـایش در احسـاس تنهـایی و      ، شود مشاهده می 1طور که در جدول  همان
 ست.آزمون تغییر چشمگیري کرده ا نسبت به پیش، آزمون حرمت نفس در پس

حـذف اثـر بعضـی از    ، نوعی تحلیل رگرسیون سلسله مراتبـی اسـت کـه هـدف آن    ، تحلیل کوواریانس در واقع
). در این پـژوهش،  1383هاي مانده است (سرمد و همکاران،  تحلیل واریانس نمره، متغیرها از متغیر وابسته و سپس
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آزمون دو  هاي پس کوواریت)، میانگین نمره( شیا همپرا، عنوان متغیر تصادفی کمکی آزمون به با کنترل آماري پیش
و احسـاس   هاي حرمت نفـس  در مؤلفه، هاي آزمایشی و کنترل گروه، شوند. نتایج تحلیل کوواریانس یمگروه تعدیل 

 نشان داده شده است. 2ل تنهایی در جدو
 هاي حرمت نفس و احساس تنهایی واریانس در مؤلفههاي آزمایشی و کنترل با استفاده از تحلیل کو هاي استنباطی گروه . مقایسه داده2ل جدو

sig  F MS df SS منبع پراش 

 آزمون اثر پیش 36/7 1 36/7 59/2 12/0

 ها بین گروه 50/9 1 50/9 34/3 08/0 حرمت نفس

 گروهی خطاي درون 22/48 35 83/2  

 آزمون اثر پیش شرایط آزمایشی 85/91 1 85/91 80/4 04/0

 48/223 1 48/223 69/11 003/0 احساس تنهایی
 ها گروه

 ها بین گروه

  10/19 35 77/324 
 خطا
 گروهی خطاي درون

، =80/4F(1,35)آزمون با نسبت  شود که مقدار اثر پیش یمدر مؤلفه احساس تنهایی مالحظه ، 2با توجه به جدول 
کـه   اند بودهاي متفاوت  تا اندازه، هایییعنی هر دو گروه از نظر احساس تن؛ ، معنادار است>05/0Pدر سطح معناداري 

هـر دو گـروه   ، آزمـون شـادکامی   هاي پـس  هاي نمره یانگینمیله تحلیل کوواریانس، معنادار بودن تفاوت بین به وس
آزمون آزمودیم و به این نتیجـه رسـیدیم    در پیش، آزمایشی و کنترل را پس از لحاظ کردن تفاوت اولیه بین دو گروه

داري  ، بـا هـم تفـاوت معنـی    >05/0P، در سطح معنـاداري  =69/11F(1,35)با نسبت ، آزمون که دو گروه در پس
طور معناداري بیش از گروه گـواه بـه    هاي معنوي به نوجوانان، گروه آزمایش به ؛ یعنی پس از آموزش مؤلفهاند داشته

هـاي معنـوي بـر     ؤلفـه که بر نقـش مثبـت م  ، آزمون احساس تنهایی پاسخ دادند. پس فرضیه اول پژوهش سؤاالت
مالحظـه  ، ، مورد قبول واقع شد. اما در مؤلفه حرمـت نفـس  >05/0Pاحساس تنهایی اشاره دارد، در سطح معناداري 

یعنی هر دو ؛ ، معنادار است>12/0P، در سطح معناداري =59/2F(1,35)آزمون با نسبت  شود که مقدار اثر پیش یم
هـاي   هـاي نمـره   یـانگین متفـاوت بـین   ، این عدم معنـاداري  .اند بوده فاقد هرگونه تفاوتی، گروه از نظر حرمت نفس

، در =34/3F(1,35)یله تحلیل کوواریـانس بـا نسـبت    به وس، بینی هر دو گروه آزمایشی و کنترل آزمون خوش پس
، هاي معنوي به نوجوانان، گروه آزمایش و کنترل ، مشاهده شد؛ یعنی پس از آموزش مؤلفه>08/0Pسطح معناداري 

نوجوانـان  «نامه حرمت نفس نداشتند. پـس ایـن فرضـیه پـژوهش کـه:       پرسش سؤاالتفاوت چندانی در پاسخ به ت
نسبت به گروه گواه عملکرد بهتـري  ، هاي معنوي برگزار شده است کارگاه آموزشی مؤلفه آنهاپرورشگاهی که براي 

 ، رد شد.»در متغیر حرمت نفس خواهند داشت
، در سطح معناداري =59/2F(1,35)با نسبت ، آزمون شود که مقدار اثر پیش یمدر مؤلفه حرمت نفس مالحظه 

12/0P<تفاوت بین، این عدم معناداري. اند بودهیعنی هر دو گروه از نظر حرمت نفس داراي شباهتی ؛ ، معنادار است 
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واریانس با نسبت یله تحلیل کوبه وس، آزمون حرمت نفس هر دو گروه آزمایشی و کنترل هاي پس هاي نمره یانگینم
34/3F(1,35)= 08/0، در سطحP< هـاي معنـوي بـه نوجوانـان، گـروه       ، مشاهده شد؛ یعنی پس از آموزش مؤلفـه

، آزمون حرمت نفس پاسخ نداشتند. پس فرضـیه دوم پـژوهش   سؤاالتآزمایش و کنترل تفاوت چندانی در پاسخ به 
 رد شد. هاي معنوي بر حرمت نفس اشاره دارد، که بر نقش مثبت مؤلفه

 گیري بحث و نتیجه
در نوجوانـان پرورشـگاهی   ، هاي معنوي بر احساس تنهایی و حرمـت نفـس   این پژوهش، با هدف بررسی اثر مؤلفه

اما اثربخشی بـر حرمـت   ، تواند احساس تنهایی را بهبود بخشد دختر انجام شد. نتایج نشان داد که کاربست فوق می
 در، مـذکور  روش یکـه اثربخشـ  نشـان داد  اریـانس  ووکاده از روش تحلیـل  ها با اسـتف  تحلیل داده نفس تأئید نشد.

و تفاوت معنـاداري در نتـایج نمـرات     شود مییید أت >05/0P در سطح معناداري احساس تنهایی نوجوانان پرورشگاه
 .شدمشاهده و همکاران  آشراحساس تنهایی  آزمون مقیاس آزمون و پس در اجراي پیش، گروه دو نوجوانان
 هاي معنوي بر افزایش حرمت نفس نوجوانان پرورشگاهی بود که آموزش مؤلفه یاثربخش ،پژوهشه اول فرضی
)، 1390( بخشـایش )، 2006) و همکاران (Dickie( دیکیهاي  با یافته، این نتیجه رد شد. 08/0 در سطح یهاین فرض

هاي برقراي ارتباط با خدا، دعا  روش ) همخوان نیست. یکی از1388( نژادنادريو آبادي  اسفند شمس ) و1381( راثی
) O’Laoire(الوره -اُ) و 1998و همکـاران (  پارگامنـت هـاي   باشد. از این منظر، این پژوهش بـا نتـایج پـژوهش    می

هـاي معنـوي موجـب     )، مبنی بر رابطه مثبت دعا با حرمت نفس همخوان نیست. همچنین، آمـوزش مؤلفـه  1997(
ها و منابع دینی تـدوین گردیـده، داراي بنیـان     د؛ زیرا این روش براساس کتابشو تقویت در نگرش مذهبی افراد می

هاي مذهبی، بـا افـزایش حرمـت     هاي بسیاري مبنی بر رابطه تقویت نگرش شود. در این زمینه، پژوهش مذهبی می
) و Trevino؛ تروینو Keyes & Reitzes ،(2007)نفس و کاهش عالئم افسردگی صورت گرفته است (کیز و ریتزس (

بـه ایـن   اما ها با مطالعه حاضر همخوان نیست.  ). با این حال، نتایج این پژوهش1386بزرگی،  ؛ جان2007همکاران، 
یافته باید با دیده تردید و احتیاط اشاره نمود؛ زیرا از طرفی با ضریب اعتبار اندکی رد شـده اسـت و از سـوي دیگـر،     

ون در دوران بلوغ، بر افزایش حرمت نفس سخن بـه میـان آورده اسـت    هاي مد مطالعات از تأثیر مثبت وجود برنامه
 ).1392؛ مکاري و همکاران، Mitrofan & Constantin ،(2015(میتروفان و کانستانتین (

زیـرا برنامـه     تواند از برنامـه آموزشـی نشـأت بگیـرد؛     این یافته، از چندین جهت قابل بررسی است: نخست می
بار تدوین و نیز اجرا گردید و پیش از اجرا به لحاظ نظري (و نه عملی) تأئید شـده اسـت.    آموزشی حاضر، براي اولین

بنابراین احتمال نادیده گرفتن ساختار شخصیتی و نیز بعد درونی انسان در شرایطی خاص را تا حدودي نادیده گرفته 
جراي آن بر روي جامعـه هـدف داراي   گردد. در این حالت، ممکن نوع ا است. احتمال بعدي، به شیوه اجرا مربوط می

گیري شـده اسـت. همچنـین، تعـداد و      ها، موجب تأثیر بر روي نتیجه هایی بوده است که این حالت نواقص و کاستی
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عنوان یـک جنبـه دیگـر توجـه      توان به جامعه نیز به فواصل بین جلسات را نیز باید در نظر گرفت. افزون بر این، می
تري دارد تا بتوان  تر و جامع ري با توجه به شرایط خاص (بدون والد) نیاز به بررسی عمیقداشت. این یعنی جامعه آما

 بر حرمت نفس آنها تأثیر مثبت داشت.
هاي معنوي، بر بهبـود احسـاس تنهـایی     آموزش مؤلفه یاثربخش یافته دوم این پژوهش، عبارت است از:

 ، که نتـایج آزمون آن با نتایج حاصل از اجراي پیشمقایسه  آزمون و و بررسی نتایج پس نوجوانان پرورشگاهی
همکاران و  سودانیشود. نتایج آن با نتایج تحقیقات بسیاري، از جمله  مییید أت 05/0 در سطح یهاین فرض، نشان داد

)، مبنـی بـر اثربخشـی    2004) (Lent(لنـت  ) و 2004) (Blair(بلیـر  )، 2007) (Anderson(اندرسون )، 1391(
) Roux & Connors(کـانرز  و  روکـس روهی بر احساس تنهایی و همچنین، با یافتـه پـژوهش   درمانی گ معنی

)، مبنی بر رابطه منفی میان باورها و اعمال مذهبی با تنهایی همخوانی دارد. از سوي دیگر، بهبـود در  2001(
شـود. ایـن    یمؤلفه احساس تنهایی، موجب جلوگیري و یا در صورت بروز، کاهش میزان افسردگی در افراد م

) اثبات شده اسـت  2003؛ روکیج و همکاران، 2003) و همکاران، Rabbiها (رابی ( عامل، در برخی از پژوهش
اي از  هـاي گونـاگون، مجموعـه    کارگیري برنامه باشد. مذهب و ایمانع با به که همسو با نتیجه این مطالعه می

گردند  عنوان نوعی کاربست قلمداد می در این زمینه به کار گرفته، اي را با احساس تنهایی به  راهبردهاي مقابله
گونه اعمال، موجب جلوگیري از  )؛ به نحوي که اعمال مذهبی و روي آوردن به اینRokach ،(1996(روکیج (

عنـوان یـک    ). دین همواره به2006) و همکاران، Lauderگردد (لودر ( بروز تنیدگی و بهبود سالمت روانی می
). معنویـت  1998از ارکان مهم و نیرومند در طول زندگی انسـان بـوده اسـت (کوئینـگ،      حقیقت واحد، یکی

هاي مهم شخص در ارتباط بوده و نیز  کند و با جلوه عنوان بعدي از هستی فرد، که به وي انسانیت عطا می به
 Swinton( زون؛ سوینتون و پاتی2003، )Vaughan( کند (ووقان به فرد در مقابله با مشکالت زندگی کمک می

& Pattison( ،2001توانـد در   هاي معنوي، با برخورداري از بنیانی مذهبی و با فاکتورهـاي خـود، مـی    ). مؤلفه
اي را ایفـا نمایـد. ایـن روش، بـا      فرایند دستیابی به زندگی بهتر و در نتیجه، لذت بردن از زندگی نقش عمده

آل انگاشتن و با او بودن در  عنوان یک دوست ایده خدا را به هاي مختلف ارتباط با خدا و در واقع تأکید بر جنبه
هنگام نیاز براي آرامش توکل و ایمان بر او در  عنوان یک وجود مهربان و بخشنده، همه حال، تصور از خدا به

تـوجهی را بـر    هـا و مشـکالت، توانـایی اثربخشـی قابـل      خاطر، معنایابی حتی در رنج، سختی قلبی و اطمینان
گذارد. این  سازگاري هرچه بهتر در زندگی داشته باشد. همچنین، بر نحوه ادراك و اندیشه فرد تأثیر مثبت می

هـاي   ناي شخصی در زندگی و معناي رنج و استفاده از تکنیکهایی چون یافتن مع کید بر سازهأبا تکاربست، 
اري بـر  ذهاي مؤثري در جهت اثرگـ  گام ،شود می داده جامعه هدفن به آهایی که در  فیمنحصر به فرد و تکل

سوي دیگر، اعتقادات مذهبی و وجود ایمان به خدا و وجود یـک قـدرت الیـزال و    از . گذارد هن او میذفکر و 
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شـناختی شـده و نیـز     دهد. بنابراین، موجب حفـظ سـالمت روان   ها را افزایش می ل ناکامیمطلق، قدرت تحم
گـردد   شود و از این راه، سبب افزایش امید به آینده می هاي جسمی می جلوگیري از اختالالت روانی و بیماري

 ).Yang & Mao ،(2007(یانگ و مااو (
کنـد و بـا    باشـد کـه بـه وي انسـانیت عطـا مـی       فرد می عنوان بعدي از هستی باید توجه داشت که معنویت به

؛ سـوینتون  2003کند (ووقان،  هاي مهم شخص در ارتباط بوده، به فرد در مقابله با مشکالت زندگی کمک می جلوه
عنوان یک تجربه شخصی، موجب یاري نمودن بـه دیگـران، دوسـتی     )؛ از سوي دیگر، معنویت به2001و پاتیزون، 

). این امـر خـود موجـب بهبـود احسـاس تنهـایی و       1387شود (امیدواري،  رضایت از زندگی می نسبت به دیگران و
عنـوان   ناپـذیر نسـبت بـه خداونـد، بـه      عنوان مثال، فرد در ابتدا داراي نوعی باور انعطـاف  حرمت نفس خواهد شد. به

ي ارتبـاط بـا خـدا را فـرا     باشد. پس از مداخله، نحوه برقرار گیر و فاقد هر نوع بخشش و عطوفت می وجودي سخت
تواند به فرد در نحوه برقراري ارتباط صحیح و احترام به دیگران مؤثر واقع شود.  ها، حتی می گیرد که این آموزش می

هـاي خـود در مـورد     باشد، وي به بسط و توسعه فرض هاي معنادهی می در مرحله بعدي، آموزش که شامل تکنیک
باشـد.   یابد که همان وجود معنا و هدف در زندگی می در مورد زندگی دست می پردازد و به فلسفه جدیدي زندگی می

در مرحله آخر، توکل بر خداوند قرار دارد که این جریان، به او در ایجاد بینشی قوي و درست نسبت به خدا، هستی و 
 کند. ها کمک شایانی می سایر انسان

کننـده بـه    شود، بلکه شـرکت  به کاربرد بهنجار اکتفا نمینکته قابل توجه در این نوع آموزش، این است که تنها 
گردد کـه ایـن مسـیر،     گام نهادن در مسیري که سراسر رشد معنوي و یافتن معناي زندگی را درپی دارد، ترغیب می

 عنـوان  توان از روش مورد بحث بـه  می، بنابراینحتی تا پایان دوره درمان و چه بسا پس از آن نیز ادامه داشته باشد. 
باشـد، ایجـاد یـک     افسردگی، که از عواقب وجود احساس تنهایی میبراي کاهش اختالالتی چون  مناسب اي شیوه

ناسازگاري به کار برد و به مراجع در نیل به رشد، بالندگی و یـافتن معنـا و   هویت ایمن و مناسب و جلوگیري از بروز 
 شایانی نمود.هدف در زندگی کمک 

تر از اثربخشـی، کاربسـت و    توان به عدم آزمون پیگیري براي سنجش دقیق ، میهاي این پژوهش از محدودیت
گردد در تحقیقات آینده، تـأثیر ایـن رویکـرد را بـر      جامعه آماري به نسبت کوچک اشاره نمود. همچنین، پیشنهاد می

ماینـد تـا تبیـین    شناختی نظیر ناسازگاري، پرخاشگري، اضطراب، افسردگی بررسـی ن  ها و متغیرهاي روان سایر سازه
 تري از ادغام این رویکرد فراهم شود. جامع
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