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  2  شناختي عصبـ  علم و ساختارهاي زيستي

  مقدمه

در دنیای پیشـرفته   .است »تنی روان«و  »شناختی روان«های  اضطراب عامل زیربنایی نابسامانی
معنـایی   برند و در احساسـی از بـی   بسیاری از افراد از احساس تنهایی و ناامیدی رنج می امروز

 ای است كـه سـالمت   اضطراب روزمره آزردگی و ه روانله، ریشئمس همینزنند.  می پا و دست
 سـندگان ینو و شـمندان یاند هـا،  مكتـب ). 1390كنـد (محمـدپور،    روانی آنان را تهدیـد مـی  

 یدور مـان، یا ضعف ؛اسالم. اند داده نسبت یمتفاوت عوامل به را اضطراب خاستگاه مختلف،
ـ  را انسـان  یگانگیازخودب و خدا ادی بخش، یهست منبع از ـ  اسـترس  و اضـطراب  أمنش  یمعرف

ــ ــد یم ــارم( كن ــ مك ــردیرو). 1374 ،یرازیش ــودی ك ــتگاه ؛وج ــطراب خاس ــائل را اض  مس
ـ  و ییتنهـا  مـرگ،  چون یینها های ینگران و یشناخت یهست ـ  معنـایی  یب  محمـدپور، ( دانـد  یم

مـان در دنیـا تعمـق     هسـتی اگر بر زنده بودنمان و «گوید:  باره می در این 1اروین یالوم ).1390
سـنگ   زاپاافتاده را به كناری نهیم و  ها و همه مسائل پیش اندیشی كنیم و بكوشیم تمامی پرت

های غایی یعنی مرگ، پـوچی،   به دلواپسی ؛خیزد، پایین برویم بستری كه اضطراب از آن برمی
  ).1390، حبیبترجمه ؛ 2008 2،جاسلسن :نقل ازبه » (رسیم تنهایی و آزادی می

خاسـتگاه اولیـه   را » یوجود اضطراب« )1390محمدپور،  ؛ به نقل از:1844(ركگارد ی كی
اولین منبع اضطراب را آگاهی زیـاد   )م1965_1886پل تیلیچ (دانست.  روانی می یها یبیمار

دانـد: هسـتی مسـتلزم نیسـتی اسـت       ما نسبت به اینكه در یك زمان نامعلوم باید بمیریم مـی 
الـف)  كنـد:   وی اضطراب وجودی را به سه نوع تقسیم مـی ). 2010 ،سنوركرا و (پروچسكا

اضــطراب «ج)  ؛یــا پــوچی »معنــایی اضــطراب بــی«ب)  ؛یــا سرنوشــت »اضــطراب مــرگ«
ارتباط معنادار اضطراب وجـودی بـا    های تجربی پژوهش. )1952 یا گناه (تیلیچ، »محكومیت

 3ی،استرجن و حـامل كنند ( می أییدروانی را ت های روانی و معناداری زندگی با سالمت بیماری
ــه نقــل از ؛2004 ــورعلیزاده و جــان :ب ــرم؛ 2004 4،همكــاران؛ ومــز و 1389بزرگــی،  ن ن و ب

  .)1389ی، نیمع ؛1390ی،مرعش؛ 2008 6،و روسن ماسكار؛ 2006 5همكاران،
احسـاس  «شناختی كه از زمان فالسـفه مـورد بحـث بـوده      های پیچیده روان كی از سازهی

گیـری داوطلبانـه    آن زمان احساس تنهایی یك مفهوم مثبت به معنای كنـاره  است. در »تنهایی
 ارتبـاط بـا  «و  7»مراقبـه « هـای بـاالتر ماننـد    های روزمره برای رسیدن به هدف فرد از درگیری
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شـود   ی به احساس تنهایی، مثبت پرداخته نمیسشنا اما امروزه در روان ؛شد تلقی می »خداوند
كنـد   گیرند كه فرد فقدان روابط با دیگران را ادراك یا تجربـه مـی   در نظر میبلكه آن را حالتی 

برخـی از پژوهشـگران    ).1390، و همكاران زاده رحیم :نقل ازبه  ؛1998 1رولد،ییانگ گ .(دی
یك تجربـه منفـی شـدید     احساس تنهایی را) 1959( 2ریچمن _ ) و فروم1973مانند ویس (

نقـل  بـه   ؛1998رولد، ییانگ گ .دی( كند اجتناب می فعاالنه آن ادآوریی كه فرد از به دانند می
را یـك موقعیـت    »احسـاس تنهـایی  «) 1998( 3انیز كیلین .)1390، و همكاران زاده رحیم :از

این موقعیـت احساسـی را در فـرد ایجـاد      ؛كند كننده، فراگیر و فرساینده توصیف می ناراحت
 ،طوركلی منزوی و بیكار كنـد  تواند فرد را به می و كند كه گویی او تنهاترین فرد در دنیاست می

هـای پژوهشـی    افتـه . ی)2005رایت،  :نقل ازبه اش بدون هدف است ( كه گویی زندگی چنان
در سـالمتی و بهزیسـتی    »شـناختی  سـبب «دهد كـه احسـاس تنهـایی یـك عامـل       نشان می
 »رفتارهای پرخطـر «و » افسردگی«، »اضطراب«ها  پژوهش اینباشد.  های گوناگون می جمعیت

ممتـد منـتج    شـود از احسـاس تنهـایی    تصـور مـی   دانند كه معمـوالً  را از جمله مشكالتی می
؛ آشـر و  1389، واحـدی و همكـاران   :به نقـل از  ؛1991 5پاژ و كل، ؛1996 4شوند (راسل، می

؛ 1389؛ واحـدی و همكـاران،   1388؛ احـدی،  1381چاری و خیـر،   ؛ حسین2003 6پاكت،
زاده و همكـاران   ). در پـژوهش رحـیم  1390؛ نجفـی و همكـاران،   1389ران، هومن و همكا

های اصلی احساس تنهایی شناسایی  به عنوان یكی از مؤلفه )یمعنو( یمذهب ییتنها)، 1390(
ـ  پوشـش  فرد یروان یها گاه هیتك به متخصصان نظر به كه شد  هـا آن دادن دسـت  از و دهـد  یم

 ،یمذهب اعمال دادن انجام و مانیا خدا، با فرد رابطه و شامل شود یم ییتنها احساس موجب
 ریتصـو  خـدا،  دادن دسـت  از احسـاس  خدا، با صحبت و عبادت از،ین و راز در یناتوانو نیز 

  .باشد یم و... زیچ همه بودن ریناپذ بازگشت و بودن یموقت
گمگشـتگی  بشر امروز با داشتن چنین احساسات ناخوشایند، باید به تنهایی بار سهمگین 

خود در ایـن  » هستی«خواهد دلیل  دوش بكشد. هر انسانی می ناشی از آن را نیز به و اضطراب
را بداند. بسیاری از افراد افسـرده و مضـطرب و در آن میـان     شخوی »وجودی«جهان و علت 

رنـج   »سـرگردانی «و  »گمگشـتگی «دانشجویان، مدیران موفق و نخبگان جامعـه از احسـاس   
توان وجـود غـایتی    پس آیا نمی ؛كنند ال میؤارزش و معنای زندگی از خود س ۀربرند و دربا می
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هـای   ستی و پیشـگیری از بسـیاری اخـتالل   یعامل اصلی بهز ،را كه بتواند به زندگی معنا دهد
  .)1389(دادستان،  ؟روانی دانست
ـ  1389دادستان (به عقیده  سـپری علیـه تنیـدگی عمـل      ۀ) یك حس غایت پایدار، بـه منزل

 دانـد. در ایـن   ثر در درمانگری مـی ؤدستیابی به معنا و غایت در زندگی را یك ابزار م؛ وی كند می
ترین عواملی است كه زنـدگی بشـری    عنوان هسته اصلی معنویت از مهم مذهب به دین و ،میان

 و دینـداری  كـه  كنـد   مـی  تأكیـد  یونـگ دهد.  ها رهایی می ها و تنیدگی بخشد و از رنج را معنا می
 را او حـاالت  و امیـال  بخشـد،  مـی  نجـات  هـا  بیهـودگی  از را انسان كه است الیتناهی با اطارتب

). 1385 اصـل،  یموسـو  و یجـان یآذربا( كند می درمان را روانی های بیماری و سازد می دگرگون
 از تـرس  گـرداب  و 1گرایـی  پـوچ  چنگـال  از هـا  انسان ساختن رها دین، ۀعمد اهداف از ساًساا

 بـه  رسـاندن  و درسـت  و بامعنا هدفمند، زندگی مسیر در برداشتن گام در هاآن راهنمایی 2،تنهایی
 و 4نیسـت  غمی و ترس برخوردارند، الهی هدایت از كه كسانی برای 3.است خوشبختی و تعالی

 قـرآن  درحقیقت، 5اند. رسیده آرامش به مذهبی عوامل از استعانت و خدا با ارتباط ۀوسیل به آنان
 روش و راه« بـه  اخـالق،  و احكام آیات در و »زندگی معناداری« اصل تبیین به اعتقادی آیات در

  ).1389 ،یبزرگ جان و زادهینورعل :از نقلبه ( پردازد یم »معنادار زندگی
هـای   مذهب به اعتقاد برخی پژوهشگران با تأثیر بر سبك زندگی و چگونگی حل تعارض

هـا و اسـتعدادهای او    هدف زندگی و معنای فعالیـت  ۀال اساسی انسان دربارؤارزشی به دو س
شـناختی و معنـوی و    سـازمان روان  »یـافتگی  وحـدت «ترتیـب بـه    دهـد و بـدین   پاسخ مـی 

  ).1386بزرگی،  كند (جان انسان كمك می »دهی خودنظم«
 تـأثیر تحـول   معنویت به عنوان یك ساخت همـواره دسـتخوش تحـول اسـت و تحـت     

ـ نظر از یاندك تعداد نكهیا مرغ به گیرد. شناختی قرار می  مـان یا و مـذهب  نـه یزم در پـردازان  هی
ـ ا در موجود متون یبررس در یول اند، پرداخته پردازی هینظر به یمذهب  ییالگوهـا  بـه  نـه یزم نی

ـ ا. دهنـد  قـرار  یوارس مورد یتحول یآوردها یرو از را نید اند كرده تالش كه مخوری یبرم  نی
ـ معنو كـه  دارنـد  دیتأك نكته نیا بر الگوها ـ  تحـول  و یشـناخت  تحـول  مـوازات  بـه  تی  یروان
  ).1386 ،بزرگی جان( شود یم متحول یاجتماع

                                                           

  .)27 ،صسورۀ ( »و"م�ا خَلَقْنَا الس7م�اء و"ا�4�5ر	ض� و"م�ا ب�ینَه�م�ا ب�اط�-ً,« و) 115 ،مؤمنون( » خَلَقْنَاکم	 ع�ب�ثًا و"ا�نَّکم	 ا لَینَا ��� تُر	ج�ع�ونَا�فَح�س�ب	تُم	 ا�نَّم�ا . «1

 .)227 خطبه ،البالغه نهج( »کر�کذِ آنَس�ه�م� الْغُر�ب�ةُ ا�و�ح�شَتْه�م� ا�نْ«. 2
 .)6 ،انشقاق( »دْحDا فَم�-َ,ق�یه�ک Aاد?ح= ا لَ> ر�ب;ِک کا��5 نس�انُ ا نَّیا ا�یه�ا «. 3
 .)38 ،بقره(  »یح	ز�نُونَفَم�ن تَب?ع� ه�دَای فَالL خَوKف= ع�لَیهِم	 و"الH ه�م	 «. 4

  ).26 ،رعد( »الْقُلُوب�رِ الW;ه� تَطْم�ئ�نT کرِ الW;ه� ا�الH بِذِکو"تَطْم�ئ�نT قُلُوب�ه�م بِذِ آم�نُواْ الَّذِین�«. 5



ـ  عنـوان  بـه  را فـرد  مانیا و نید یساختار ینما یتحول یالگوهاطور كلی،  به  یبـرا  یروش
 به ما كه دارد و بیان می كند یم ارائه »یزندگ ییغا ینگران« به نسبت فرد واكنش ریتفس و استنباط

ـ  آگـاه  او »یمعنـو  تحول« سطح از دیبا فرد، یباورها و ها ارزش به یسطح پرداختن جای  میباش
آوردهـای   رویهمچنـین  ). 1390 ،بزرگـی و همكـاران   جـان  :از نقل به ؛1993 گران،ید و برامر(

خاص و متناسب بـا   یتحولی بر این نكته تأكید دارند كه دین در مراحل مختلف زندگی به شكل
اشخاص همواره در معرض تحـول مفهـوم غایـت     ،بنابراین ؛گردد شناختی درك می تحول روان

، بـا تأكیـد بـر تحـول     »الگوهای تحولی« .گیرند زندگی، مرگ و نیز تحول مفهوم خداوند قرار می
های خود با معنای غایی و نیز شـیوه   درافكنی كند تا پنجه دین و ایمان مذهبی فرد به ما كمك می

بسیاری از افـراد از طریـق   كه های مختلف درك كنیم. اگر بپذیریم  را در دورهمعنادهی به زندگی 
های مخرب و الگوهای ناكارآمد خود غلبـه كننـد،    توانند بر عادت های معنوی می كید بر آرمانأت

باید بگوییم كه شناخت الگوهای تحول دین تنها راه موفقیت در درمـانگری مبتنـی بـر كـاربرد     
) بـه هفـت   1989( 1). ورتینگتون1386 ،یبزرگ جان( آید می شمار گری بهدرمان مذهب در روان

ترین الگوهـای تحـولی، الگـوی     الگوی مختلف برای تحول دین دست یافته است. یكی از مهم
مراحـل تحـول   نیز  )1995( 2جنیا .باشد مرحله می هفتشامل  كه ) است1984و  1986فولر (
دین كند:  توصیف می پنج مرحلهكرده و آن را طی  معرفیاز زاویه بالینی معنوی انسان را  _ روانی

دیـن   5؛»گـذاری «یـا   »برزخـی «دیـن   4؛»دگمانتیـك «یـا   »نگرانـه  جزمی«دین  3؛»بین خودمیان«
  ).1390 ،و همكاران گیربز جانبه نقل از: ( دین متعالی 6؛»افتهی بازساخت«

عوامل مـذهبی بـر افـزایش سـطح بهزیسـتی و      های بسیاری تأثیر مثبت دینداری و  پژوهش
(بهرامی  اند را به دست آورده در زندگیمعناداری و  ایجاد آرامش، امید ،روانی جسمی و سالمت

؛ 1389بزرگــی،  ؛ رفیعــی هنــر و جــان1389؛ یعقــوبی، 1386بزرگــی،  ؛ جــان1383و تاشــك، 
همچنـین،  . )2011 ،هـولزر ؛ 1390بزرگـی و همكـاران،    ؛ جـان 1390،همكـاران  و بنـاب  یغبار

كنـد   درك تقدس و روحانیت به افراد كمك می نشان داده است كه) 2009( 7های كسبیر بررسی
 نیـز  )2009( 8چـل یم تا اضطراب وجودی خود را كنترل كنند و از آثار مخرب آن در امان باشند.

ـ موقع هـر  در بـاالتر،  ینـدار ید سـطح  بـا  افراد ماندن زنده احتمال كه كند یم انیب  از شـتر یب تی
بـه   . درنتیجه، توجـه است همراه رومی مرگ كاهش با ینید شعائر در مكرر حضور و بوده گرانید

                                                           

1. Worthington  2. Genia  

3. egocentric faith  4. Dogmatic faith  

5. transitional faith  6. reconstructed faith  

7. Kesebir  8. Michael  
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تواند بیانگر این نكته باشد كه مـذهب بـا پاسـخ دادن     میدر این باب شده  نتایج تحقیقات انجام
توانـد باعـث كـاهش     به سؤاالت اساسی و غایی انسان و نیز قـدرت معنـادهی بـه زنـدگی مـی     

  .باشدراب وجودی، احساس تنهایی و پیامدهای ناخوشایند مربوط به آنها اضط
اسـت كـه آیـا بـین      تاین سـؤاال به پژوهش حاضر به دنبال پاسخ  با توجه به آنچه گفته شد،

 تحـول  و آیـا ای وجـود دارد؟   معنوی، احساس تنهایی و اضطراب وجـودی رابطـه   _ تحول روانی
  بینی كنند؟ طور معناداری پیش توانند اضطراب وجودی را به میی و احساس تنهایی معنو _  یروان

  روش

تحقیق حاضر از نظر طرح تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی اسـت. جامعـه آمـاری در ایـن     
نفـر   13353تعـداد   و بـه  91_90پژوهش كلیه دانشجویان دختر شهر قم در سـال تحصـیلی   

نفـر از   341جـدول مورگـان تعـداد    . با توجه به حجـم جامعـه آمـاری و مراجعـه بـه      بودند
گیـری   نمونـه  بـا اسـتفاده از روش  كنندگان  ند. شركتدانتخاب شنمونه عنوان به دانشجویان 

بزرگـی   معنـوی جـان   _ تحول روانیهای  به پرسشنامه و های انتخاب شد تصادفی چندمرحله
) و مقیاس احسـاس تنهـایی دهشـیری و همكـاران     1974گود ( ی)، اضطراب وجود1391(
پس  ،نهایتدر. شناختی پاسخ دادند های جمعیت و برخی سؤاالت مربوط به ویژگی )1387(

، پـس از جـدا كـردن مـوارد نـاقص و      كردنـد را تكمیل  ها نفر پرسشنامه 410از اینكه حدود 
از هـا بـا اسـتفاده     داده .های آماری استخراج شد پرسشنامه برای انجام تحلیل 341دار  مشكل

هـا از محاسـبه    . در تحلیـل داده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SPSSار افز نسخه بیستم نرم
  گام استفاده شد. به ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام

پرسشنامه احسـاس  )، 1974( مقیاس اضطراب وجودی گود: عبارتند از پژوهش های اینابزار
  ).1391بزرگی ( معنوی جان _  ) و مقیاس تحول روانی1387دهشیری و همكاران ( تنهایی

مـاده   32در  )1974( لـورنس و كاترینـا گـود    ایـن مقیـاس را   ،مقیاس اضطراب وجـودی 
) بـه روش آلفـای كرونبـاخ    1389بزرگی ( اند. این آزمون در پژوهش نورعلیزاده و جان ساخته

به دست آمـد. همسـانی درونـی     α= 888/0اعتباریابی گردید كه ضریب آلفای خوبی برابر با 
 721/0دست آمد كه عبارت است از: بخـش اول=  سازی نیز به ین پرسشنامه به روش دونیمها

  .862/0و بخش دوم= 
ساخته در ایران ) 1387و همكاران (این مقیاس توسط دهشیری ، تنهاییپرسشنامه احساس 

ناشـی  تنهایی «، »روابط خانوادگی«از سه عامل تنهایی ناشی از متشكل  و اعتباریابی شده است و
این پرسشـنامه،  سؤال  38باشد. از مجموع  می »های عاطفی تنهایی نشانه« و »از ارتباط با دوستان



مقیـاس ارتبـاط بـا     سؤال مربوط به خرده 11 مقیاس روابط خانوادگی، سؤال مربوط به خرده 16
هــای عــاطفی تنهــایی اســت. اعتبــار ایــن مقیــاس و   ســؤال مربــوط بــه نشــانه 10دوســتان و

روش آلفای كرونباخ و روش بازآزمایی محاسبه شده اسـت. ایـن ضـریب     باهای آن  نآزمو خرده
مقیاس ارتبـاط بـا    ، برای خرده80/0مقیاس روابط خانوادگی  ، برای خرده91/0برای كل مقیاس 

  بوده است. 79/0 های عاطفی تنهایی مقیاس نشانه برای خرده و 88/0 دوستان
ـ   ـ   ،معنـوی  _ یمقیاس تحـول روان نامه براسـاس معیارهـای بـالینی مراجعـان     ایـن پرسش

) بـا  1391بزرگـی (  را گـزارش كـرده اسـت، توسـط جـان      )، آن1995( شناختی كه جنیا روان
مـاده دارد و هـر مـاده آن دارای     پـانزده ری فرهنگی و دینی تهیه شده است. این ابزار یگ جهت

اسـت.  ) 1995جنیـا (  معنـوی  _ باشد كه منطبق با پـنج مرحلـه تحـول روانـی     پنج گزینه می
 341پژوهشگر جهت بررسی همسـانی درونـی ایـن مقیـاس در جمعیـت ایرانـی آن را روی       

دسـت آورد. میـانگین و    بـه  88/0دانشجوی مؤنث اجرا كـرد و ضـریب آلفـای كرونبـاخ را     
  گزارش شد. 701/6و  44/10انحراف استاندارد نمرات نیز به ترتیب 

  ها یافته

ستگی پیرسون جهت بررسـی ارتبـاط میـان متغیرهـای پـژوهش      ضرایب همب 1 ۀشماردر جدول 
  های آن) ارائه شده است. عنوی، اضطراب وجودی، احساس تنهایی و زیرمقیاسم _  (تحول روانی

  : ضرایب همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط میان متغیرهای پژوهش1 جدول

 6 5 4 3 2 1 شاخص

      1 معنوی _ . تحول روانی1

_487/0 وجودی. اضطراب 2
** 1     

_398/0 . احساس تنهایی3
**

  465/0
** 1    

_344/0 . احساس تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده4
** 433/0

** 825/0
** 1   

_193/0 . احساس تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان5
** 207/0

** 708/0
**

  283/0
** 1  

_380/0  های عاطفی احساس تنهایی . نشانه6
** 412/0

** 710/0
** 435/0

** 343/0
** 1  

P **  01/0<  

نتایج حاكی از آن است كه میان سطح  ،شود مشاهده می 1 ۀشمارگونه كه در جدول  همان
) P>01/0( سـطح  در معنوی و اضطراب وجودی همبستگی منفی و معناداری _ تحول روانی

ـ  تحولكه هرچه سطح  امعن بدین ؛)r = _487/0( وجود دارد  ،افـزایش یابـد   یمعنـو  _ یروان
  شود. اضطراب وجودی كمتر می
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و احسـاس   اضـطراب وجـودی  میان  1 ۀشمار براساس نتایج مندرج در جدول ،همچنین
تنهایی ناشـی از  شامل احساس  ؛های آن و تمام زیرمقیاس )r=465/0(به صورت كلی  تنهایی

 و )r=207/0( احسـاس تنهـایی ناشـی از ارتبـاط بـا دوسـتان       ،)r=433/0( ارتباط با خانواده
مشـاهده   و معنـاداری  هـای مثبـت   همبستگی )r=412/0های عاطفی احساس تنهایی ( نشانه

  یابد. یعنی با افزایش احساس تنهایی، اضطراب وجودی نیز افزایش می ؛)P>01/0(شود  می
معنـوی و   _ تحول روانـی میان سطح  1 ۀشمار براساس نتایج مندرج در جدول ،همچنین

هـای آن، شـامل احسـاس     و تمـام زیرمقیـاس   )r=_398/0(به صورت كلی  احساس تنهایی
 احساس تنهایی ناشـی از ارتبـاط بـا دوسـتان     ،)r=_344/0( تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده

)193/0_=r( های عـاطفی احسـاس تنهـایی    نشانه و )380/0_=r(  منفـی و   هـای  همبسـتگی
ـ  تحـول یعنی با افزایش سـطح   ؛)P>01/0(شود  مشاهده می معناداری نمـره   یمعنـو  _ یروان

  یابد. های آن كاهش می احساس تنهایی و تمام زیرمقیاس
 ،و احسـاس تنهـایی   یمعنو _ یروان تحولسطح بینی اضطراب وجودی از روی  پیشجهت 

ت براسـاس نتـایج   جمله نرمال بودن توزیع نمرا های تحلیل رگرسیون از از بررسی مفروضه پس
)، استقالل خطاها بـا توجـه بـه مقـدار عـددی آزمـون       P<05/0آزمون كولموگراف اسمیرنف (

توجه به رسم نمـودار   بین با )، خطی بودن رابطه میان متغیرهای پیش876/1واتسون ( _ دوربین
های ضـریب تحمـل (تـولرنس) و     خطی چندگانه با توجه به شاخص پراكنش و عدم وجود هم

  گام استفاده شده است. به از تحلیل رگرسیون گام (VIF)عامل تورم واریانس 
بینی اضطراب وجودی  منظور پیش گام به به نتایج تحلیل رگرسیون گام 2 ۀشماردر جدول 

  معنوی و احساس تنهایی نشان داده شده است.  _  از روی سطح تحول روانی

  معنوی و احساس تنهایی _ راب وجودی از روی سطح تحول روانیبینی اضط : پیش2 جدول

 بین متغیر پیش
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

تحول 

 معنوی _ روانی

 0001/0 603/105 499/3626 1 499/3626 رگرسیون

   341/34 339 518/11641 باقیمانده

    340 018/15268 كل

 تنهاییاحساس 

 0001/0 251/81 600/2478 2 200/4957 رگرسیون

   505/30 338 817/10310 باقیمانده

    340 018/15268 كل



آن است كـه متغیرهـای    ۀدهند نشان F های معنادار شود نسبت گونه كه مالحظه می همان
برخـوردار  معنوی و احساس تنهایی) از قدرت تبیـین بـاالیی    _ بین (سطح تحول روانی پیش

  ).P>05/0هستند (
  های تحلیل رگرسیون ارائه شده است. ضریب تعیین و نسبت 3 ۀشماردر جدول 

  اضطراب وجودیبینی  مربوط به پیش: ضریب تعیین و ضرایب رگرسیون 3جدول 

  معنوی و احساس تنهایی _ از روی سطح تحول روانی 

  R R2  بین متغیر پیش
خطای 

  استاندارد
B  β  t  

سطح 

  معناداری

  0001/0  _370/7  _359/0  _259/0  035/0  238/0  487/0  معنوی  _  تحول روانی

  0001/0  _605/6  322/0  111/0  017/0  325/0  570/0  احساس تنهایی

معنوی و احساس تنهـایی   _ سطح تحول روانی 3 ۀبراساس نتایج مندرج در جدول شمار
طـور معنـادار    وجـودی را بـه  درصد از واریانس تغییرات اضـطراب   5/32با هم توانایی تبیین 

تنهـایی توانـایی تبیـین     معنوی بـه  _ سطح تحول روانی ،شود گونه كه مشاهده می هماندارند. 
درصد از واریانس اضطراب وجودی را دارد و با اضافه شدن مؤلفـه احسـاس تنهـایی     8/23

ـ  _ رسد كه تحول روانـی  به نظر می ،بنابراین ؛رسد درصد می 5/32این میزان به  وی سـهم  معن
  بینی اضطراب وجودی دارد. بیشتری در پیش

دهـد كـه در مـدل اول متغیـر تحـول       نشان مـی نیز بین  ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش
تواند تغییرات مربوط به اضطراب وجودی  می t) با توجه به آماره β_=359/0معنوی ( _ روانی

افه شدن متغیر احساس تنهـایی  در مدل دوم با اض ،همچنین ؛بینی كند % پیش99را با اطمینان 
)322/0=β با توجه به آماره (t   بـا هـم    و احسـاس تنهـایی   معنـوی  _ دو متغیر تحـول روانـی

  بینی كنند. % پیش99توانند تغییرات مربوط به اضطراب وجودی را با اطمینان  می
پـس از بررسـی   هـای احسـاس تنهـایی     بینی اضطراب وجودی از روی مؤلفه پیشجهت 

تحلیل رگرسیون ازجمله نرمـال بـودن توزیـع نمـرات براسـاس نتـایج آزمـون         های مفروضه
)، اسـتقالل خطاهــا بـا توجـه بــه مقـدار عـددی آزمــون      P<05/0كولمـوگراف اسـمیرنف (  

بـین بـا توجـه بـه رسـم       )، خطی بودن رابطه میان متغیرهای پیش056/2( 1واتسون _ دوربین
هـای ضـریب تحمـل     وجـه بـه شـاخص   خطی چندگانه با ت نمودار پراكنش و عدم وجود هم

  گام استفاده شده است. به از تحلیل رگرسیون گام 3(VIF)و عامل تورم واریانس  2(تولرنس)
                                                           

1. Durbin-Watson  2. Tolerance 
 

3. Variance Inflation Factor 
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بینی اضطراب وجودی  گام به منظور پیش به نتایج تحلیل رگرسیون گام 4 ۀشماردر جدول 
ه، احسـاس  های احساس تنهایی (احساس تنهایی ناشی از روابط با خانواد از روی زیرمقیاس

  های عاطفی احساس تنهایی) ارائه شده است. تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان، نشانه

  های احساس تنهایی بینی اضطراب وجودی از روی مؤلفه : پیش4جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات بین متغیر پیش

احساس تنهایی 

ناشی از ارتباط 

 با خانواده

 0001/0 407/78 002/2868 1 002/2868 رگرسیون

   578/36 339 016/12400 باقیمانده

    340 018/15268 كل

های  نشانه

عاطفی احساس 

 تنهایی

 0001/0 112/56 870/1902 2 740/3805 رگرسیون

   912/33 338 277/11462 باقیمانده

    340 018/15268 كل

هـای مـذكور،    از میـان مؤلفـه   ؛شـود  مشـاهده مـی   4 ۀشـمار  گونـه كـه در جـدول    همان
هـای عـاطفی احسـاس     های احساس تنهایی ناشی از ارتباط بـا خـانواده و نشـانه    زیرمقیاس

آن است كـه   بیانگر F های معنادار بینی اضطراب وجودی را دارند. نسبت تنهایی توانایی پیش
های عاطفی احسـاس   ده و نشانه(احساس تنهایی ناشی از ارتباط با خانوا بین متغیرهای پیش

  ).P>05/0تنهایی) از قدرت تبیین خوبی برخوردار هستند (
  های تحلیل رگرسیون ارائه شده است. ضریب تعیین و نسبت 5 ۀشماردر جدول 

  های احساس تنهایی اضطراب وجودی از روی مؤلفهبینی  مربوط به پیشضریب تعیین و ضرایب رگرسیون  :5 جدول

سطح 

 معناداری
t β B 

خطای 

 استاندارد
R2 R بین متغیر پیش  

  احساس تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده 433/0 188/0 048/6 191/0 314/0 993/5 0001/0

 تنهایی احساس عاطفی های نشانه 499/0 249/0 823/5 303/0 275/0 259/5 0001/0

هـای   احساس تنهایی ناشی از ارتباط با خـانواده و نشـانه   ؛شود گونه كه مشاهده می مانه
درصـد از واریـانس تغییـرات اضـطراب      9/24با هم توانـایی تبیـین    عاطفی احساس تنهایی

احسـاس تنهـایی    5 ۀشـمار  طور معنادار دارند. براساس نتایج مندرج در جدول وجودی را به
درصد از واریانس اضطراب وجـودی   8/18تنهایی توانایی تبیین  ناشی از ارتباط با خانواده به

درصـد   9/24های عاطفی احساس تنهایی این میـزان بـه    را دارد و با اضافه شدن مؤلفه نشانه
رسد كه مؤلفه احساس تنهایی ناشی از ارتباط بـا خـانواده سـهم     به نظر می ،بنابراین ؛رسد می

  بینی اضطراب وجودی دارد. بیشتری در پیش



دهد كه در مدل اول زیرمقیـاس احسـاس    بین نشان می های پیشضرایب رگرسیون متغیر
تواند تغییـرات مربـوط بـه     می t) با توجه به آماره β=314/0تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده (

در مـدل دوم بـا اضـافه شـدن      ،همچنین ؛بینی كند % پیش99اضطراب وجودی را با اطمینان 
دو متغیـر   t) بـا توجـه بـه آمـاره     β=275/0(های عـاطفی احسـاس تنهـایی     هنشان زیرمقیاس

هـم   بـا  هـای عـاطفی احسـاس تنهـایی     و نشـانه  احساس تنهایی ناشی از ارتباط با خـانواده 
  بینی كنند. % پیش99توانند تغییرات مربوط به اضطراب وجودی را با اطمینان  می

  گیری بحث و نتیجه

و  »احسـاس تنهـایی  « ،»معنوی _ سطح تحول روانی«پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین 
 معنوی _ انجام شد. نتایج پژوهش حاكی از آن است كه بین تحول روانی »اضطراب وجودی«
این اسـت كـه هرچـه     ۀدهند ای معكوس وجود دارد. این امر نشان اضطراب وجودی رابطه و

 كمتر است. ایـن یافتـه بـا نتـایج    اضطراب وجودی  ،معنوی باالتر باشد _ سطح تحول روانی
و  بـرمن )، 2004و همكـاران (  ومـز )، 2011( هـای هـولزر   افتـه مطالعات گذشـته از جملـه ی  

)، معینــی 1390( مرعشــی، )2009كســبیر ( )،2008ماســكار و روســن (، )2006( همكـاران 
) همسـو اسـت.   1389( بزرگی نورعلیزاده و جانو  )1390(و همكاران  بناب غباری)، 1389(

را اضـطراب   »آزردگـی  روان«اگر هسـته مركـزی حـاالت    كه  توان گفت در تبیین این یافته می
درمـانگران وجـودی بپـذیریم كـه      ) و طبـق نظـر روان  1385و ناصـری،   یآباد بدانیم (شفیع

تـوانیم   وقت است كه می آن ،شود منشعب می »اضطراب وجودی«از  »آزردگی نروا«اضطراب 
بـه   ؛1972بـه اعتقـاد كیلینبـل (    روشنی دریابیم. روان با معنویت و مذهب را به رابطه سالمت

) با توجه به موضوع اضطراب وجودی است كه مسائل معنوی ارتباط 1390مرعشی،  :نقل از
اضـطراب   ،گونه كه اشـاره شـد   همان زیرا ؛كند فرد و قطعی با سالمت روان پیدا می منحصربه

معنـایی   وجودی در پاسخ به سؤاالت اساسی و غایی هر انسان یعنی مرگ، آزادی، تنهایی و بی
له غایی و تشـویش  ئدادن یك مس دست اضطراب، از) «1952آید. به قول تیلیچ ( وجود می به

. مذهب و دین چارچوبی را از »باشد میاست كه معنابخش همه معانی  افقدان یك معن ۀدربار
ویـژه مـذاهبی كـه     به ،گردد افتگی درونی افراد میی كند كه باعث وحدت نوی فراهم مینظر مع

ـ  بزرگـی،   جـان  :بـه نقـل از   ؛2001 ،یتوحیدیافتگی آنها در سطح باالتری است (جاللی تهران
تر اشاره شد، دینداری و مناسك مذهبی یكی از عوامل مهم تأثیرگـذار   كه پیش ). چنان1386

ركگارد، دین راهی برای پایـان دادن  ی كی ۀش اضطراب است. به عقیدبر سالمت روانی و كاه
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است. در بحران وجودی، تنها پناهگـاه ایمـن، دیـن     1»درونی آشوب«به دلهره و اضطراب یا 
  ).1390تواند با الیزال ارتباط برقرار كند (محمدپور،  است. در این پناهگاه شخص می

از دیگر نتایج این پژوهش آن است كه میـان اضـطراب وجـودی بـا احسـاس تنهـایی و       
پـاژ و كـل   هـای   های آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ایـن یافتـه بـا یافتـه     زیرمقیاس

ــر 2003)؛ آشــر و پاكــت (1389، واحــدی و همكــاران :بــه نقــل از ؛1991( ؛ چــاری و خی(
) مبنی بر 1390) و نجفی و همكاران (1389)؛ واحدی و همكاران (1388)، احدی (1381(

هماهنـگ   ،تواند یكی از مشكالت منتج شـده از احسـاس تنهـایی باشـد     می اضطراباینكه 
نب دیگران ) احتمال طرد شدن از جا2010به اعتقاد پروچسكا و نوركراس ( ،همچنین ؛است

آور است كه با یافته این پژوهش همسو است. در تبیـین   و تنهایی معموالً برای افراد اضطراب
ـ توان به این نكته اشاره كرد كه  این یافته می له جـدی اسـت   ئدرواقع احساس تنهایی یك مس

از عواطـف ناخوشـایند    یتنهایی فـرد را بـا امـواج سـهمگین    ؛ كند روانی را مختل می رشدكه 
باید به تنهایی بـار   و این باور كه فرد احساسات ناخوشایند. این )1994 (می، سازد رو می هروب

، احتمـاالً خـود بـرای فـرد     دوش بكشـد  سهمگین گمگشتگی و اضطراب ناشی از آن را بـه 
  آورد. اضطراب را به ارمغان می
ـ   _ دیگر این پژوهش میان سطح تحول روانـی  ۀهمچنین مطابق با یافت اس معنـوی و احس

های احساس تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده، احساس تنهـایی ناشـی از    تنهایی و زیرمقیاس
های عاطفی احساس تنهایی همبسـتگی منفـی و معنـاداری وجـود      ارتباط با دوستان و نشانه

 ؛یافـت نشـد   ،دارد. در این راستا هیچ پژوهشی كه رابطه این دو متغیر را بررسی كـرده باشـند  
های ناخوشایند همراه با احساس تنهـایی را   هایی اشاره شده كه احساس به پژوهش ،بنابراین

خوانند و البته رابطه منفی با هوش معنوی، بهزیستی معنوی و سایر متغیرهای مربوط بـه   فرامی
كاربرد معنویت و مذهب در زنـدگی را دارنـد و از ایـن جهـت همسـو بـا پـژوهش حاضـر         

)، نجفـی و  1388)، احـدی ( 2003مطالعـات آشـر و پاكـت (    توان به باشند. از جمله می می
) اشـاره كـرد.   1390زاده و همكـاران (  ) و رحیم1389)، هومن و همكاران (1389همكاران (

توانـد باعـث كـاهش احسـاس      معنویت و مذهب میاز این فرضیه كه این نتایج  ،كلی طور به
هـومن وهمكـاران،    :از بـه نقـل   ؛1982( 2ند. پالوتزیان و الیسـون نك حمایت می ،شودتنهایی 
، »رضایت شخصـی «به عنوان  »بهزیستی معنوی«) برای تبیین این پدیده ضمن تعریف 1389

كننـد كـه ایـن     در ارتباط شخص با یك وجود برتر و حسی از هدفمندی در زندگی، بیان مـی 
                                                           

1. inner turmoil  2. Paloutzian & Ellison 
 



شود كـه فـرد احسـاس كنـد      در زندگی باعث می »احساس هدفمندی«و  »رضایت شخصی«
 »بهزیسـتی معنـوی  «، از طرف دیگر ؛كند و به او توجه دارد نیروی برتر از او محافظت مییك 

 دهـد و  منابع حمایت فـرد را افـزایش مـی    ،شود و درنتیجه باعث ارتباط بهتر با افراد دیگر می
دهد. در طول زمان افراد ممكـن   ای درباره فقدان و محرومیت به فرد می بینانه گیری واقع جهت

هـای حاصـل از دلبسـتگی بـا      هـا و آسـیب   ها، شكست مقدس را جایگزین نقصاناست امر 
كننده فقدان، عدم حضور، یا  خداوند را به عنوان عامل جبران ییعن ؛سازند یموضوعات انسان

وجود آمدن احساس تنهایی و  از به ،ترتیب گیرند و بدین كفایتی چهره دلبستگی در نظر می بی
  .كنند ی میپیامدهای دردناك آن جلوگیر

معنـوی و احسـاس    _ حاكی از آن است كه سطح تحول روانیدیگر پژوهش حاضر  ۀیافت
تر اشاره شـد،   گونه كه پیش . همانبینی اضطراب وجودی دارند نقش معناداری در پیش تنهایی

ماسـكار و  اند (از جملـه:   های مختلف ارتباط میان معنویت و اضطراب را تأیید كرده پژوهش
)، اضـطراب مثـل   1994بـه اعتقـاد مـی (   ). 1389، بزرگـی  نورعلیزاده و جان؛ 2008، روسن

ای در میـان دیگـر عواطـف نیسـت، بلكـه ویژگـی        خوشی و لذت یـا غـم و انـدوه، عاطفـه    
انسان است كه ریشه در وجـود واقعـی وی دارد. از نظـر او اضـطراب یـك       »شناختی هستی«

یا واكنشی باشـد كـه بتـوان آن را     و اشیمتهدید پیرامونی نیست كه ممكن است آن را داشته ب
بندی كرد، بلكه اضطراب حالتی است كـه همـواره اسـاس و مركـز      ها طبقه كنار سایر واكنش

تهدیـد بـه نیسـتی     تجربـۀ اضـطراب   ،درواقـع  ؛نمایـد  وجود فرد را نشانه گرفته و تهدید مـی 
ال رفـتن سـطح تحـول    توان انتظار داشت كه بـا  می ،بنابراین ؛)1994الوقوع است (می،  قریب
معنوی با افزایش معنای زندگی و رها كردن فرد از باورهای مربوط به نیستی، پوچی و  _ روانی

شـاید بتـوان گفـت كـه     های آزاردهنده رهایی بخشد.  تواند او را از بند اضطراب معنایی می بی
وجنتـال  جیمـز ب به اعتقـاد  هم دارند.  اضطراب وجودی و احساس تنهایی تأثیری دوسویه بر

) انزوا و تنهایی بنیادی انسان در ایـن دنیـا از   2010 ،پروچسكا و نوركراس :به نقل از ؛1965(
 شود. به عقیـده وجودگرایـان، صـرف    موجب اضطراب می است وشرایط گریزناپذیر زندگی 

 ،تواند آنها باشد و نه آنهـا او  نظر از اینكه انسان با دیگران چقدر صمیمی است، نه او هرگز می
شوند، ولی همیشه در معرض این تهدید قرار دارنـد   های یكدیگر سهیم می ها در تجربه انسان

داننـد كـه    هـا مـی   انسـان  ،طـور كامـل درك نكننـد. از ایـن گذشـته      گاه یكدیگر را به كه هیچ
خودشان برای زندگی  ایفردشان و آفریدن معن گیری برای دنبال كردن مسیر منحصربه تصمیم

تنها  ، اضطراب كامالًیشاید باعث شود كه دیگران نخواهند با آنها باشند. احتمال چنین طرد
؛ بـه نقـل از: رایـت،    1998. روكـاچ ( )2010آورد (پروچسـكا و نـوركراس،   بارمی بودن را به
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عقیـده  دانـد. بـه    های كنار آمدن با احساس تنهـایی مـی   ) ایمان و مذهب را یكی از راه2005
های مذهبی با اتصال فرد به منبع متعـال او را   ) فعالیت1386؛ به نقل از: فرخی، 1964روبینز (

گیـری   گونـه نتیجـه   توان این می ،سازند. با توجه به آنچه گفته شد نیاز می از حضور دیگران بی
 معنوی و معنویت بـا ایجـاد روابـط معنـادار بـه كنتـرل       _ كرد كه افزایش سطح تحول روانی

نتایج نشـان   ،همچنینشود.  احساس تنهایی و درنتیجه كاهش اضطراب ناشی از آن منتهی می
 كنـد.  بینی مـی  معنوی اضطراب وجودی را بهتر از احساس تنهایی پیش _ تحول روانی كه داد

گونه كه در تعاریف اضطراب وجودی آمده است، ایـن   توان گفت همان در تبیین این یافته می
 ،آورد. از طـرف دیگـر   برمی های نهایی و غایی زندگی هر فرد سر به نگرانیاضطراب در پاسخ 

هـای   توانـد هـدف   كنـد كـه مـی    از یك حس غایـت گسـترده فـراهم مـی     یمذهب چارچوب
سان انسان را از خطـر   مدت هر فرد را در درون خود جای داده و به آن معنا دهد و بدین كوتاه

ـ معنایی و... رهایی بخشد پوچی، بی هـای   هـا از میـان زیرمقیـاس    براسـاس یافتـه   ،ین. همچن
هـای عـاطفی    های احساس تنهایی ناشی از ارتباط با خـانواده و نشـانه   احساس تنهایی مؤلفه

تـوان   بینی اضطراب وجودی را داشتند. در تبیین این یافتـه مـی   توانایی پیش ،احساس تنهایی
بینـی   یـن جهـت تـوان پـیش    شاید احساس تنهایی ناشی از روابـط بـا دوسـتان از ا   گفت كه 

اثر ضعف در روابط بین فردی و اجتماعی و نیاموختن  كه بیشتر در ا ندارداضطراب وجودی ر
زیـرا   ؛االت اساسی و غایی زندگی فـرد ؤوجود آمده است نه در پاسخ به س مهارت ارتباطی به

 ای كـه از ایـن   لفـه ؤهـای مختلـف، نخسـتین م    تعاریف احساس تنهایی از دیـدگاه  اساسبر
هـا نیـز    و البته سن آزمودنی روابط اجتماعی فرد است نارسایی در ،شود تعاریف بازشناسی می

تـر   نظر قرار گیرد، شاید در سنین پایین نكته بسیار مهمی است كه در تبیین این نتیجه باید مد
  این نتیجه متفاوت شود.

  اهها و پیشنهاد محدودیت

 بر روی یـك جنسـیت یعنـی دختـران بـود.     های این پژوهش اجرای آن  از جمله محدودیت
یت تمــامی تحقیقــات دمحــدو ه وحاضــر بــا اســتفاده از پرسشــنامه انجــام گرفتــ پــژوهش
 این پـژوهش ها را دارد. با توجه به انجام  ای از جمله درجه اعتماد به پاسخ آزمودنی پرسشنامه

شود  پیشنهاد می ؛ بنابراین،در شهر قم، نمونه مورد بررسی معرف دانشجویان كل كشور نیست
ـ . متشكل از دو جنس باشد مورد بررسی نمونه، های آتی در پژوهشكه  تـر   دقیـق  ۀبرای مطالع

ی تری از متغیرها بزرگ ۀهای آینده مجموع روابط حاكم بر این متغیرها، بهتر است در پژوهش
قـرار  طور همزمان مـورد بررسـی    بهغیره) مانند معنایابی، هدفمندی، ترس از مرگ و مربوطه (



بـا توجـه    ،همچنینتری از میزان و نوع رابطه بین آنها ارائه داد.  های دقیق گیرند تا بتوان تبیین
ای شایع است و تاكنون مطالعات اندكی در مـورد آن انجـام    به اینكه اضطراب وجودی مسئله

 ،و درنهایـت اسـت  برخـوردار   ای های تازه برای مهار آن از اهمیت ویژه یافتن راه ،شده است
ی بسیار تأثیرگذار است توجه بـه  مذهب مراجعانخصوص  آنچه كه در روند درمان مراجعان به

موفقیـت در درمـان و    ۀكننـد  بینـی  توانـد پـیش   سطوح تحول روانی معنوی آنان است كه مـی 
  ماندگاری آثار آن باشد.
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  منابع

  
: تهـران  ،نید یشناس روان بر یدرآمد ،)1385( اصلی موسوسیدمهدی  ؛مسعود ،یجانیآذربا

  .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه: قم ؛سمت
هـای دلبسـتگی    رابطـه احسـاس تنهـایی و عـزت نفـس بـا سـبك       « ،)1388احدی، بتول (

  .112_96ص، 1ش، شناختی فصلنامه مطالعات روان ،»دانشجویان
گیـری مـذهبی و سـالمت     ابعاد رابطه میان جهت« ،)1383تاشك ( هادی و آناهیتا ،بهرامی احسان

  .63_41 :)2(34ش ،شناسی و علوم تربیتی روان ،»گیری مذهبی روانی و ارزیابی مقیاس جهت
  تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. ،ترجمه فرهاد مرادپور ،شجاعت بودن ،)1952تیلیچ، پل (

  تهران: دانژه. ،ترجمه سپیده حبیب ،گو درمانگر قصه اروین یالوم، روان ،)2008جاسلسن، روتلن (
مجلـه پـژوهش در    ،»گیـری مـذهبی و سـالمت روان    جهـت «، )1386بزرگی، مسـعود (  جان

  .350_345 :)31(4ش، پزشكی
 ،»هـای درمـانگری مبتنـی بـر مـذهب      دین در خالل تحـول و شـیوه  « ،)1386( __________

  تهران: سمت. ،ها ها و دیدگاه شناسی، عرصه روان
معنـوی در   _ ارزیـابی تحـول روانـی   « ،)1390فاكر ( بزرگی و حسین امین جان ؛ __________

ــذهبی  ــان م ــانگری مراجع ــی ،»درم ــلنامه علم ــالم و   _ دو فص ــات اس ــی مطالع پژوهش
  .70_49ص، 8ش، شناسی روان

بررسی كـارایی یـك مقیـاس بـرای سـنجش      « ،)1381ر (خیمحمد چاری، مسعود و  حسین
انسـانی دانشـگاه   مجله علوم اجتماعی و  ،آموزان دوره راهنمایی احساس تنهایی در دانش

  .59_46ص، 37ش، شیراز
 ،»دستیابی به معنا و غایت در زندگی: یك ابـزار مـؤثر درمـانگری   «، )1389دادستان، پریرخ (
  .33ش، شناسان ایرانی شناسی تحولی: روان فصلنامه روان

 ،)1387حبیبـی عسـكرآباد (  مجتبـی   شـیخی و  منصوره ؛برجعلیاحمد  ؛دهشیری، غالمرضا
، شناسـی  فصلنامه روان ،»اعتباریابی مقیاس احساس تنهایی در بین دانشجویانساخت و «

  .296_282 :)47(12ش
مبانی « ،)1390حجت (محمدرضا عسگری و علی  ؛پوراعتماد حمیدرضا ؛زاده، سوسن رحیم

شناسـان   شناسی تحـولی: روان  فصلنامه روان، »مفهومی احساس تنهایی: یك مطالعه كیفی
  .141_123ص، 30ش، ایرانی



ــد  ــر، حمی ــی هن ــعود  و رفیع ــانمس ــی ( ج ــت« ،)1389بزرگ ــه جه ــذهبی و  رابط ــری م گی
  .42_31 :)1(3ش، شناسی و دین روان ،»خودمهارگری

تهـران:   ،درمـانی  های مشـاوره و روان  نظریه ،)1385ناصری (غالمرضا آبادی، عبداهللا و  شفیع
  مركز نشر دانشگاهی.

رابطـه سـبك   « ،)1390سـروش ( مـریم  و  كوهسارحدادی اكبر  علی ؛بناب، محمدباقر غباری
چكیده مقـاالت نخسـتین كنگـره    ، »دلبستگی به خدا و اضطراب وجودی در دانشجویان

  تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ،شناسی دین و فرهنگ المللی روان بین
ــان مــددكار و غیرمــددكار ســازمان  « ،)1386( فرخــی، آزاده مقایســه احســاس تنهــایی كاركن

  .دانشگاه الزهرا تربیتی، شناسی و علوم دانشكده روان ،نامه كارشناسی ارشد پایان ،»یبهزیست
  تهران: دانژه. ،ویكتور امیل فرانكل بنیانگذار معنادرمانی ،)1390محمدپور، احمدرضا (
شــناختی،  ثیر آمــوزش هــوش معنــوی بــر بهزیســتی روانأتــ ،)1390مرعشــی، ســیدعلی (

رسـاله   ،صنعت نفت اهـواز ه دانشجویان دانشكدوجودی و هوش معنوی در   اضطراب
دانشـگاه شـهید    ،تربیتـی  شناسی و علـوم  دانشكده روان ،شناسی تخصصی روان ایدكتر

  چمران اهواز.
ای و كـاهش   هـای مقابلـه   های هوش معنوی بر مهـارت  آموزش مؤلفه ،)1389معینی، زهره (

 ،تربیتـی  شناسـی و علـوم   دانشـكده روان  ،نامه كارشناسـی ارشـد   پایان ،اضطراب وجودی
  دانشگاه بجنورد.

  .هیاالسالم دارالكتب: تهران ،نمونه ریتفس ،)1374( ناصر ،یرازیش مكارم
  تهران: دانژه. ،ترجمه سیدمحمدباقر حسینی فیاض، كشف وجود ،)1994می، رولو (

نقش حرمـت  « ،)1390( دبیریسولماز شیخی و منصوره  ؛دهشیریغالمرضا  ؛نجفی، محمود
شناسـی و   روان ،»آمـوزان  بینی پیشرفت تحصـیلی دانـش   های تنهایی در پیش لفهؤخود و م

  .171_155ص، 22ش، علوم تربیتی
رابطـه اضـطراب وجـودی و اضـطراب     « ،)1389بزرگـی (  جانمسعود نورعلیزاده، مسعود و 

شناسـی و   فصـلنامه روان ، »مرضی و مقایسه آنها در سه گروه افراد بزهكار، عادی و مذهبی
  .44_29: )2(3ش، دین

گـری احسـاس    الگـوی میـانجی  «، )1389( اكبـری سونیا  و آبادی فتحجلیل  ؛واحدی، شهرام
اجتمـاعی و افسـردگی دانشـجویان     تنهایی هیجانی و اجتماعی، بهزیستی معنوی، فاصله

  .24_7 :)16(4ش، شناسی كاربردی فصلنامه روان ،»دختر
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ـ  مـدل « ،)1389شـیخی ( نصوره ممنصور و  سپاهمژگان  ؛احدیحسن  ؛هومن، حیدرعلی ابی ی
 ،»احساس تنهایی بر پایه ساختار بهزیستی معنـوی، خودكارآمـدی و رضـایت از زنـدگی    

  .32_19 :)7(2ش، شناختی تحقیقات روان
بررسی رابطه هـوش معنـوی بـا میـزان شـادكامی دانشـجویان       « ،)1389عقوبی، ابوالقاسم (ی

  .95_85): 9(4ش، آموزشیهای  مجله پژوهش در نظام ،»دانشگاه همدان
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