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چکیده
اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﺗجربهای ﺷﺎﯾﻊ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس بهطﻮر ﻣﮑرر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ ،اﺛرات ﻣﺨربﯽ بر ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ،
رواﻧﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ آﻧﺎن ﻣﯽگذارد .هﺪف از اﻧجﺎم پژوهش ﺣﺎضر ،بررﺳﯽ ﻧقش خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ و بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ در اﺣﺴﺎس
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن بﻮد .پژوهش ﺣﺎضر ﺗﻮصیﻔﯽ از ﻧﻮع طرحهﺎی هﻤبﺴﺘگﯽ ﻣﯽبﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻣعه آﻣﺎری اﯾﻦ پژوهش ﻋبﺎرت بﻮد از کلیه
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  81-81ﺳﺎله ﻣﻨطقه  7ﺷﻬر ﻣشﻬﺪ که در ﺳﺎل ﺗحصیلﯽ  8911-8011ﻣشغﻮل به ﺗحصیل بﻮده به ﺗعﺪاد  0111ﻧﻔر که ﺣجم
ﻧﻤﻮﻧه به ﺷیﻮه ﻧﻤﻮﻧهگیری در دﺳﺘرس و بر اﺳﺎس ﺟﺪول کرﺟﺴﯽ و ﻣﻮرگﺎن  990ﻧﻔر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .پرﺳشﻨﺎﻣه ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ
پژوهش ﺷﺎﻣل پرﺳشﻨﺎﻣه خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ ﻗربﺎﻧﯽ و هﻤﮑﺎران ( ،)0111پرﺳشﻨﺎﻣه ﻧگرش ﺳﻨج ﻣذهبﯽ خﺪاﯾﺎری ﻓرد و هﻤﮑﺎران
( )8910و پرﺳشﻨﺎﻣه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ راﺳل ،پیلﻮا و کﻮرﺗﻮﻧﺎ ( )8111بﻮد .بهﻣﻨظﻮر ﺗجزﯾهوﺗحلیل دادههﺎی ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه از ضرﯾب
هﻤبﺴﺘگﯽ پیرﺳﻮن ،ﺗحلیل رگرﺳیﻮن چﻨﺪﻣﺘغیره و ﻧرماﻓزار  SPSS- 21اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﯾج ﻧشﺎن داد که خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ اﺛر غیر ﻣعﻨﺎداری در پیشبیﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارد ( )P<1/11ولﯽ بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ پیشبیﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را دارد ( .)P>1/11هﻤچﻨیﻦ بیﻦ خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ و اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن بﺎ
اطﻤیﻨﺎن  1/11هﻤبﺴﺘگﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻣعﻨﺎدار وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﻣﺘغیر ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را پیشبیﻨﯽ کﻨﺪ .بیﻦ ﻣؤلﻔههﺎی
بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ (بﺎور ﻣذهبﯽ ،ﻋﻮاطف ﻣذهبﯽ ،رﻓﺘﺎر ﻣذهبﯽ ،واﻧﻤﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) ﻧیز بﺎاﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن رابطه ﻣﻨﻔﯽ و ﻣعﻨﺎداری
وﺟﻮد دارد ،ولﯽ از بیﻦ اﯾﻦ ﻣؤلﻔههﺎ ﻓقط ﻋﻮاطف ﻣذهبﯽ و رﻓﺘﺎر ﻣذهبﯽ اﺛر ﻣعﻨﺎداری در پیشبیﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارد.
پژوهش ﻧشﺎن داد خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ و بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ پیشبیﻨﯽ کﻨﻨﺪه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن هﺴﺘﻨﺪ؛ بﻨﺎبراﯾﻦ ،پرداخﺘﻦ به
ﻣﺘغیرهﺎی خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ و بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ بهﻣثﺎبه پرﺗﺎب ﻧﻮری در ﺣل ﻣﺴئله اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن بﺎﺷﺪ.
واژههای کليدی :خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ ،بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ ،اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ.
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مقدمه
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ دورهای ﺣیﺎﺗﯽ از ﺗحﻮل اﻧﺴﺎن اﺳﺖ که در آن گذار از دوره کﻮدکﯽ به بزرگﺳﺎلﯽ ،هﻤراه بﺎ ﺗغییراﺗﯽ در ﺣﻮزههﺎی ﻣﺨﺘلف
ﺟﺴﻤﯽ،ﺷﻨﺎخﺘﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و هیجﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ (دال آلﻦ ،وﯾلبرت و ﺳﻮلیﻤﻦ .)0181 ،8اﻧﺘﺨﺎب ارزشهﺎ ،بﺎورهﺎ و اهﺪاف زﻧﺪگﯽ
ﻣﻬمﺗرﯾﻦ ﻣشﺨصههﺎی اصلﯽ در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ (رﺣیم خﺎﻧلﯽ ،ﻋلﯽ ﻣﻬﺪی ،ﻓﻬیﻤﯽ ،بیراﻣﯽ و ﻣجﺘبﺎﯾﯽ .)8910 ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ
ﻋﻼوه بر ﺟﻨبههﺎی ﻓردی از زﻣیﻨه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣثل ﺗعﺎﻣﻼت بیﻦ اﻋضﺎی خﺎﻧﻮاده و هﻤﺴﺎالن) ﻧیز ﺗأﺛیر ﻣﯽپذﯾرد و اﯾﻦ ﺗأﺛیر برای ﺳﺎلهﺎ
اداﻣه ﯾﺎﻓﺘه و ﺣﺘﯽ در اﯾجﺎد ﺗغییرات ﺗﺎزه ﻧیز ﺗأﺛیرگذار اﺳﺖ (ﺷﻮلﺘز و ﺷﻮلﺘز .)0189 ،0دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ بﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت بﺴیﺎری در زﻣیﻨههﺎی
ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ هﻤراه اﺳﺖ .از ﺟﻤله بﯽﺛبﺎﺗﯽهﺎﯾﯽ که ﯾک ﻧﻮﺟﻮان ﺗجربه ﻣﯽکﻨﺪ ،ﺗغییرپذﯾری و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت هیجﺎﻧﯽ اﺳﺖ (اﺗﮑیﻦ،
بﺎﺳل و گراس .)0181 ،9اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از بﯽﺛبﺎﺗﯽهﺎﯾﯽ اﺳﺖ که برخﯽ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن را ﺗجربه کﻨﻨﺪ .ﺗﺎرﯾﺨچه
ﻣطﺎلعﺎت اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ (ﺗیﮑه )0111 ،0بیﺎﻧگر آن اﺳﺖ که اﯾﻦ ﺳﺎزه در گذﺷﺘه بﺎ ﻣشﮑﻼت دﯾگری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺴردگﯽ ،کﻤروﯾﯽ ،خشم،
رﻓﺘﺎر خﻮداﻧزواطلبﺎﻧه و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦهﺎ ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزی ﺷﺪه بﻮد؛ اﻣﺎ در ﺗعﺎرف و ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزیهﺎﯾﯽ که بهﺗﺎزگﯽ اﻧجﺎمﺷﺪه اﺳﺖ (کﺎﺳیﻮپﻮ،
هﻮگز ،وﯾﺖ ،هﺎوکلﯽ و ﺗیﺴﺘﺪ )0112 ،1اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾک ﺳﺎزه روانﺷﻨﺎخﺘﯽ ﻣﺴﺘقل از دﯾگر ﻣشﮑﻼت در ﻧظر گرﻓﺘه ﻣﯽﺷﻮد که
خطرات ﻣﻨحصربهﻓرد خﻮد را دارد .اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗجربه ﻧﺎخﻮﺷﺎﯾﻨﺪی اﺳﺖ که در پﺎﺳخ به ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽهﺎی کﻤﯽ ﯾﺎ کیﻔﯽ در روابط
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ظﺎهر ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﺎﯾﺎﻧگر ارزﯾﺎبﯽ ﻓرد از کیﻔیﺖ ﻧﺎﻣطلﻮب روابط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و صﻤیﻤﺎﻧهاش ﻣﯽبﺎﺷﺪ (ﺣﺴیﻨﯽ زاده آراﻧﯽ،
 .)8910اﺣﺴﺎس بﯽﻧظﻤﯽ ،خجﺎلﺖ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ ،کیﻔیﺖ زﻧﺪگﯽ پﺎﯾیﻦ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده بیشﺘر از خﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و بﻬﺪاﺷﺘﯽ و
ﺣﺘﯽ ﻣرگوﻣیر ﻧیز از ﻋﻮارض ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽبﺎﺷﺪ .پژوهشهﺎ ﻧشﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ که اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،الگﻮی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از
واکﻨش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و هﻤچﻨیﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ بیشﺘری در روﯾﺎروﯾﯽهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽکﻨﻨﺪ (کﺎلﺘر و هﻤﮑﺎران .)0189 ،2اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ،
ﺗجربهای ﺷﺎﯾﻊ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس بهطﻮر ﻣﮑرر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ ،اﺛرات ﻣﺨربﯽ بر ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،رواﻧﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ
آﻧﺎن ﻣﯽگذارد .اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟب اﻓزاﯾش ﺗﻨیﺪگﯽ و اضطراب ،رﻓﺘﺎرهﺎی پرخطر ﻣﺎﻧﻨﺪ کشیﺪن ﺳیگﺎر و ﺳﻮءﻣصرف ﻣﻮاد ،گرﯾز
از ﻣﺪرﺳه ،اﻓﺴردگﯽ ،کﻤروﯾﯽ و کﺎهش اﻋﺘﻤﺎدبهﻧﻔس ﺷﺪه و خطر خﻮدکشﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را اﻓزاﯾش ﻣﯽدهﺪ (صﺎدﻗیﺎن ،کﻮﺷﺎ و
گرﺟﯽ .)0181 ،هﻤچﻨیﻦ پژوهشهﺎی اﻧجﺎمﺷﺪه در خصﻮص ارﺗبﺎط اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻧشﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ که
اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺟﻨبههﺎی گﻮﻧﺎگﻮن زﻧﺪگﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺗحﺖ ﺗأﺛیر ﻗرار ﻣﯽدهﺪ (ﻣﺎﺳﯽ ،چﻦ ،هﺎکلﯽ و کﺎﺳیﻮپﻮ.)0181 ،7
از طرﻓﯽ دﯾﻦ ﺣقیقﺘﯽ اﺳﺖ که در ﺟﻨبههﺎ و ابعﺎد گﻮﻧﺎگﻮن زﻧﺪگﯽ اﻧﺴﺎن ﺣضﻮر ﻗﺎبلﺗﻮﺟﻬﯽ دارد و بهﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از پﻨج ﻧﻬﺎد اصلﯽ
هر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﺎﯾگﺎهﯽ خﺎص در ﺗقﺴیمبﻨﺪی ﺟﺎﻣعه ﺷﻨﺎﺳﺎن به خﻮد اخﺘصﺎص داده اﺳﺖ .دﯾﻦداری ﺟلﻮه و ﻣصﺪاق دﯾﻦ اﺳﺖ و
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بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ هر ﻓرد ،ﻋﺎﻣلﯽ اﺳﺖ که به هر ﻓرد که ارزشهﺎ و ﻧشﺎﻧههﺎی دﯾﻨﯽ در آن ﻣﺘجلﯽ بﺎﺷﺪ ،اطﻼق ﻣﯽﺷﻮد .به ﻋبﺎرﺗﯽ
بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ اﻋﺘقﺎدات ﻣﻨﺴجم ﯾﮑپﺎرچه ﺗﻮﺣیﺪی اﺳﺖ که خﺪاوﻧﺪ را ﻣحﻮر اﻣﻮر داﻧﺴﺘه و ارزشهﺎی اخﻼﻗیﺎت و آدابورﺳﻮم و
رﻓﺘﺎرهﺎی اﻧﺴﺎن را بﺎ ﯾﮑﺪﯾگر و طبیعﺖ خﻮﯾش ﺗﻨظیم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ که دارای چﻬﺎر ﻣؤلﻔه بﺎور دﯾﻨﯽ ،ﻋﻮاطف دﯾﻨﯽ ،رﻓﺘﺎر دﯾﻨﯽ و واﻧﻤﻮد
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽبﺎﺷﺪ (خﺪاﯾﺎری ﻓرد و هﻤﮑﺎران .)8910 ،دﯾﻦ و بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘغیرهﺎی ﻣؤﺛر بر اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗلقﯽ ﻣﯽگردد.
روکیچ و وﻧگﺎس )0180( 8دراﯾﻦبﺎره بیﺎن ﻣﯽکﻨﻨﺪ که دﯾﻦداری ،الگﻮی ﻣقﺎبله بﺎاﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را ﺗحﺖ ﺗأﺛیر ﻗرار ﻣﯽدهﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
دﯾﺪگﺎه ﻓرد به زﻧﺪگﯽ ،رﻓﺘﺎرهﺎ و ﺗعﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗغییر دهﺪ .هﻤچﻨیﻦ دﯾﻦداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪگﺎه ﻓرد به زﻧﺪگﯽ ،رﻓﺘﺎرهﺎ و
ﺗعﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗغییر ﻣﯽدهﺪ .درواﻗﻊ ازآﻧجﺎکه از ﯾکﺳﻮ گراﯾشهﺎی ﻣذهبﯽ بﺎ ﺳطﻮح بﺎالﺗر ﯾﮑپﺎرچگﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ارﺗبﺎط اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾگر ،ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ بﺎ ﺳطﻮح پﺎﯾیﻦﺗر اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ درﻧﺘیجه اﻋﺘقﺎدات و بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
از ﻓرد در برابر اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣحﺎﻓظﺖ کﻨﺪ (روت ،هیل و الیﺴﻮن.)0180 ،0
اﻣﺎ اﻓزون بر ﻧقش بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ ،ﻋﺎﻣل دﯾگری که ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗعییﻦ ﻣیزان اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻓرد ﻧقش ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘه بﺎﺷﺪ ،خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ
اﻧﺴجﺎﻣﯽ اﺳﺖ .خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ به ﺗﻼش ﻓرد در ﯾﮑپﺎرچه کردن ﺗجربﮥ خﻮد درگذﺷﺘه ،ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه در ﺟﻬﺖ ﺳﺎزش و ارﺗقﺎء
خﻮد اﺷﺎره دارد (ﻗربﺎﻧﯽ ،کرﯾﺴﺘﻮﻓر ،کﺎﻧیﻨگﻬﺎم و واﺗﺴﻮن .)0181 ،9هﻤچﻨیﻦ خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ ﻧﻮﻋﯽ آگﺎهﯽ لحظهبهلحظه از
ﺣﺎالت روانﺷﻨﺎخﺘﯽ خﻮد و ﺗﻮان ﺗﻤﺎﯾز ﺗحلیل ﻣحﺘﻮای ﺗجﺎرب کﻨﻮﻧﯽ ﻣحﺴﻮب ﻣﯽگردد .بهبیﺎندﯾگر ،خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ به
ﺗﻼشهﺎی ﻓعﺎل ﻓرد برای ﯾﮑپﺎرچه ﻧﻤﻮدن ﺗجربه خﻮد در گذﺷﺘه ،ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه در ﺟﻬﺖ ﺳﺎزش و ارﺗقﺎء خﻮد اﺷﺎره ﻣﯽکﻨﺪ (ﻗربﺎﻧﯽ،
واﺗﺴﻮن و هﺎرگیس .)0111 ،0صﻮرتبﻨﺪی ﻣیﺎن ﻓرهﻨگﯽ ﺳﺎزه خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ از ﺳﺎل  8111آغﺎزﺷﺪه اﺳﺖ .خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ دو
بعﺪ اصلﯽ دارد .خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗجربهای که بر ﺗﻮﺟه لحظهبهلحظه به ﺗغییراﺗﯽ که در ﻣﺎ رخ ﻣﯽدهﺪ ،ﻣﺘﻤرکز اﺳﺖ که ذهﻦآگﺎهﯽ ﻧیز
ﯾﮑﯽ از ﺟﻨبههﺎی خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗجربهای ﻣﯽبﺎﺷﺪ و خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗأﻣلﯽ که ﺗحلیل ﺗجربه خﻮد از طرﯾق کﺎرکردهﺎی ﺷﻨﺎخﺘﯽ پیچیﺪهﺗر و
ﻣﻨظمﺗر اﺳﺖ و بر ﻣقﺎﯾﺴه لحظه ﺣﺎل بﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎی دروﻧﯽ ﻋﻤلﮑرد که بر اﺳﺎس ﺗجربه خﻮد در گذﺷﺘه و آﯾﻨﺪه ﻣطلﻮب بﻨﺎﺷﺪه،
ﺗﻤرکز دارد (ﻗربﺎﻧﯽ و هﻤﮑﺎران .)0181 ،خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ ،ﺗلﻔیق خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗجربهای و ﺗأﻣلﯽ بﺎ ﯾﮑﺪﯾگر اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﻓرآﯾﻨﺪ
از طرﯾق خﻮد ﻧظم دهﯽ ،هﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ را ارﺗقﺎء ﻣﯽدهﻨﺪ (ﻣﻬری ،ﻗربﺎﻧﯽ و ﺳبزه آرای لﻨگرودی .)8918 ،بﺎاﯾﻦﺣﺎل ،خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺗجربهای بﺎﯾﺪ در ﺷراﯾط چﺎلشبراﻧگیز که ﻧیﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟه روﺷﻦ به خﻮد در لحظه ﺣﺎل اﺳﺖ ،غلبه داﺷﺘه بﺎﺷﺪ .در چﻨیﻦ ﻣﻮﻗعیﺘﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﮑیه ﻓزاﯾﻨﺪه به ﺳطﻮح اولیه خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗأﻣلﯽ پﺎﺳخهﺎی ﻋﺎدت واری را که بﺎ واﻗعیﺖ پیش رو ﺗﻨﺎﺳبﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﺴﻬیل
کﻨﺪ .در ﻣقﺎبل ،خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗجربهای که بﯽبﻬره از خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗأﻣلﯽ ﻣﯽبﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗجربه گذﺷﺘه در ﺗجربه ﺟﺎری اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﺪ .خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗجربهای ﺗحﺖ ﺗأﺛیر طرحهﺎی ذهﻨﯽ ﺟﺎری از خﻮد و گراﯾش به ﺟذب ﺗجربه در آنهﺎ اﺳﺖ .در ﻋیﻦ ﺣﺎل،
اطﻼﻋﺎﺗﯽ که خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗجربهای ﻓراهم ﻣﯽکﻨﺪ ،برای اﻧطبﺎق بﺎﺗجربه ﺟﺪﯾﺪ ضروری ﻣﯽبﺎﺷﺪ (ﻗربﺎﻧﯽ و هﻤﮑﺎران.)0119 ،
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ﻣروری بر پژوهشهﺎی اﻧجﺎمﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻧقش خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ و بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ بر اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻓراد ﻧشﺎن ﻣﯽدهﺪ که
زﯾﺎرت بهﻋﻨﻮان ﯾک رﻓﺘﺎر دﯾﻨﯽ از طرﯾق برﻗراری پیﻮﻧﺪهﺎی ﻋﺎطﻔﯽ و ﻣذهبﯽ ﻣیﺎن زائران و اولیﺎء الﻬﯽ در اﻓرادی که ﺟﻬﺖگیری
ﻣذهبﯽ پﺎﯾیﻦﺗری داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺟب کﺎهش ابعﺎد ﻣﻨﻔﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ گردﯾﺪ .بهﻋﻼوه زﯾﺎرت در ﺳطﻮح بﺎالی ﺟﻬﺖگیری ﻣذهبﯽ،
ﻣﻮﺟب اﻓزاﯾش بعﺪ ﻣثبﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در زﻧﺎن و کﺎهش آن در ﻣردان ﺷﺪ (ﻗﺎبضﯽ و هﻤﮑﺎران .)8911 ،ون روکل و هﻤﮑﺎران )0181( 8در
ﻣطﺎلعهای ﻧشﺎن دادﻧﺪ داﻧشآﻣﻮزاﻧﯽ که اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ بﺎهم کﻼﺳﯽهﺎی خﻮد هﺴﺘﻨﺪ ،اضطراب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ بﺎالﯾﯽ را ﺗجربه
ﻣﯽکﻨﻨﺪ و بهطﻮر ﻣﻨﻔﯽ به اﯾﻦ اضطراب واکﻨش ﻧشﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ .هﻤچﻨیﻦ روکیچ و وﻧگﺎس ( )0180در پژوهشﯽ به اﯾﻦ ﻧﺘیجه دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ که دﯾﻦداری ،الگﻮی ﻣقﺎبله بﺎاﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را ﺗحﺖ ﺗأﺛیر ﻗرار ﻣﯽدهﺪ و ﻣﻮﺟب کﺎهش اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻓراد ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﺎﻓﺘههﺎی
ﺗحقیق ﻗربﺎﻧﯽ ،واﺗﺴﻮن ،ﻓرهﺎدی و چﻦ )0180( 0ﻧیز ﻧشﺎن دادﻧﺪ که خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ بﺎ اﺳﺘرس ادراکﺷﺪه ،اﻓﺴردگﯽ ،اضطراب
و اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ هﻤبﺴﺘگﯽ ﻣﻨﻔﯽ دارد.
بﻨﺎبراﯾﻦ ،ازآﻧجﺎکه در ﺳﺎلیﺎن اخیر ،اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ بهﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻮضﻮﻋﺎت ﻣﻬم روانﺷﻨﺎخﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ و گروههﺎ
و بهطﻮر خﺎص در ﻣیﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣطرحﺷﺪه اﺳﺖ (خصﻮصﺎً در ﺟﺎﻣعه اﯾران که در ﺣﺎل گذار به ﺳﻤﺖ ﻓردگراﯾﯽ ﻣﯽبﺎﺷﺪ و اﯾﻦ
بهﻧﻮبه خﻮد ﻣﻮﺟب اﻓزاﯾش ﻓردﯾﺖ و اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد) و ﺗأﺛیر و اهﻤیﺘﯽ که برﻗراری ﯾک رابطه ﻣثبﺖ بﺎخﺪاوﻧﺪ
در اﯾﻦ زﻣیﻨه دارد و ازآﻧجﺎﯾﯽکه ﺗﺎکﻨﻮن ﻧقش ﻣﺘغیرهﺎی خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ و بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ در ﻣیزان اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
بررﺳﯽ ﻧشﺪه اﺳﺖ ،پژوهش ﺣﺎضر بر آن اﺳﺖ ﺗﺎ بر اﺳﺎس خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ و کیﻔیﺖ بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﻣیزان
اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را در آﻧﺎن ﻣﻮردبررﺳﯽ ﻗرار دهﺪ.
روش پژوهش
طرح پژوهش ﺣﺎضر ﺗﻮصیﻔﯽ از ﻧﻮع هﻤبﺴﺘگﯽ ﻣﯽبﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻣعه آﻣﺎری آن ﺷﺎﻣل کلیه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  81-81ﺳﺎله ﻣﻨطقه  7ﺷﻬر ﻣشﻬﺪ
اﺳﺖ که در ﺳﺎل ﺗحصیلﯽ  8911-8011ﻣشغﻮل به ﺗحصیل بﻮده و ﺗعﺪاد آنهﺎ برابر  0111ﻧﻔر ﻣﯽبﺎﺷﺪ که  990ﻧﻔر به ﺷیﻮه غیر
اﺣﺘﻤﺎلﯽ در دﺳﺘرس بهﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 081 .ﻧﻔر پﺴر ( 20/0درصﺪ) و  881ﻧﻔر دخﺘر ( 91/2درصﺪ) بﻮدﻧﺪ .ﻣعیﺎر ورود
اﻓراد به پژوهش ،ﻓﺎصله ﺳﻨﯽ بیﻦ  81ﺗﺎ  81ﺳﺎل ،داﺷﺘﻦ ﺷراﯾط روﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳب برای پﺎﺳخگﻮﯾﯽ به ﺳؤاالت و ﺗﻤﺎﯾل به ﺷرکﺖ در
پژوهش بﻮد .بﺎ در ﻧظر گرﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎل رﯾزش ،ﺗعﺪاد  911پرﺳشﻨﺎﻣه برای آزﻣﻮدﻧﯽهﺎ آﻣﺎده ﺷﺪ .ﺳپس به چﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪرﺳه دوره دوم
دبیرﺳﺘﺎن ﻣراﺟعه ﺷﺪ .پس از کﺴب ﺗﺎئیﺪ از ﺳﻮی بعضﯽ از ﻣﺪﯾران ﻣﺪارس ،پرﺳشﻨﺎﻣههﺎ را برای داﻧش آﻣﻮزان داوطلب بهصﻮرت
ﻣجﺎزی ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده و ﺷیﻮه پﺎﺳخگﻮﯾﯽ به پرﺳشﻨﺎﻣههﺎ ﻧیز داخل ﻓﺎﯾل پرﺳشﻨﺎﻣه ﺗﻮضیح داده ﺷﺪ .ﻣﺘأﺳﻔﺎﻧه به دلیل ﺷراﯾط بحراﻧﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از کروﻧﺎ ،داﻧش آﻣﻮزان در ﻣﺪارس ﺣﺎضر ﻧیﺴﺘﻨﺪ و ﺗعﺪاد پرﺳشﻨﺎﻣههﺎی برگشﺘﯽ کم بﻮد .به هﻤیﻦ دلیل ﺗعﺪادی از پرﺳشﻨﺎﻣههﺎ
در خﺎرج از ﻣﺪارس اﺟرا ﺷﺪﻧﺪ.
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ابزار
الف) پرسشنامه خودشناسی انسجامی قربانی و همکاران ( :)8002ﻣقیﺎس خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ (ISK) 8ﺗﻮﺳط ﻗربﺎﻧﯽ ،واﺗﺴﻮن
و هﺎرگیس در ﺳﺎل  0111ﺳﺎخﺘهﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣقیﺎس ﺷﺎﻣل  80ﻣﺎده اﺳﺖ .ﻧﻤرهگذاری پرﺳشﻨﺎﻣه ﻣذکﻮر به ﺷرح ذﯾل ﻣﯽبﺎﺷﺪ:
پﺎﺳخ دادن به هر ﻋبﺎرت در ﯾک طیف  1درﺟهای ﻗرار ﻣﯽگیرد-8 :ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺎدرﺳﺖ؛ -0ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﺎدرﺳﺖ؛ -9ﻧه درﺳﺖ و ﻧه
ﻧﺎدرﺳﺖ؛ -0ﺗﺎ ﺣﺪودی درﺳﺖ؛ -1ﻋﻤﺪﺗﺎً درﺳﺖ .ﻧﻤرات بر اﺳﺎس ﻣقیﺎس صﻔر ﺗﺎ  0ﻧﻤرهگذاری ﻣﯽﺷﻮد .داﻣﻨه ﻧﻤرات اﯾﻦ پرﺳشﻨﺎﻣه
ﻧیز بیﻦ  1ﺗﺎ  01در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽبﺎﺷﺪ.
طﯽ چﻨﺪﯾﻦ ﻣطﺎلعه ،رواﯾﯽ و پﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣقیﺎس به ﺗﺎئیﺪ رﺳیﺪه اﺳﺖ .ﻗربﺎﻧﯽ و هﻤﮑﺎران ( )0111در ﻣطﺎلعه خﻮد پﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣقیﺎس
را به روش آلﻔﺎی کروﻧبﺎخ بر روی داﻧشجﻮﯾﺎن اﯾراﻧﯽ  1/18و بر روی داﻧشجﻮﯾﺎن آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ  1/19گزارش کردهاﻧﺪ که ﻧشﺎﻧه هﻤﺴﺎﻧﯽ
دروﻧﯽ بﺎالی ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻣقیﺎس اﺳﺖ .هﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ،رواﯾﯽ ﻣﻼک و هﻤگراﯾﯽ اﯾﻦ ﻣقیﺎس در اﯾران و آﻣرﯾﮑﺎ ﻣطلﻮب گزارشﺷﺪه
اﺳﺖ (ﻗربﺎﻧﯽ و هﻤﮑﺎران .)0111 ،هﻤچﻨیﻦ پﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ پرﺳشﻨﺎﻣه در ﯾک گروه  091ﻧﻔری از داﻧشجﻮﯾﺎن داﻧشگﺎه ﺗﻬران چﻨیﻦ بﻮد:
ضرﯾب آلﻔﺎی کروﻧبﺎخ برای ﻣؤلﻔه خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗجربهای  1/11و برای خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗأﻣلﯽ  1/10بﻮده ،اﻓزون براﯾﻦ هﻤبﺴﺘگﯽ ﻣیﺎن دو
وﺟه ﻧیز برابر بﻮد (( )r=0/74 , p<0/000ﻗربﺎﻧﯽ و هﻤﮑﺎران .)0119 ،پﺎﯾﺎﯾﯽ بﺎزآزﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن پس از  7ﺗﺎ  1هﻔﺘه ﻓﺎصله زﻣﺎﻧﯽ
بﺎ ﯾک ﻧﻤﻮﻧه  00ﻧﻔری ﺳﻨجیﺪه ﺷﺪ .آلﻔﺎی کروﻧبﺎخ اﯾﻦ ﻣقیﺎس در ﻣطﺎلعه صﺪری دﻣیرچﯽ ،ﻣﻨصﻮری و خﺪاﯾﯽ خیﺎوی (1/77 )8912
به دﺳﺖ آﻣﺪ که ﻧشﺎﻧه هﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ بﺎالی ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻣقیﺎس اﺳﺖ.
ب) پرسشنامه نگرش سنج مذهبی :8پرﺳشﻨﺎﻣه ﺳﻨجش ﻧگرش ﻣذهبﯽ (ﻣقیﺎس دﯾﻨﺪاری) ﺗﻮﺳط خﺪاﯾﺎری ﻓرد ،ﺷﮑﻮهﯽ ﯾﮑﺘﺎ ،غبﺎری
بﻨﺎب ،اکبری زردخﺎﻧه و پﺎک ﻧژاد در ﺳﺎل  8910طﯽ اﺟرای طرﺣﯽ در داﻧشﮑﺪه روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋلﻮم ﺗربیﺘﯽ داﻧشگﺎه ﺗﻬران ﺗﻬیهﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ پرﺳشﻨﺎﻣه ﺷﺎﻣل  01ﺳؤال و  0خرده ﻣقیﺎس بﺎور دﯾﻨﯽ ،ﻋﻮاطف دﯾﻨﯽ ،رﻓﺘﺎر دﯾﻨﯽ و واﻧﻤﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺳؤاالت اﯾﻦ
پرﺳشﻨﺎﻣه بر ﻣبﻨﺎی طیف لیﮑرت ﺷشدرﺟهای ﻧﻤرهگذاری ﻣﯽﺷﻮد که ﻧﻤرات آزﻣﻮدﻧﯽ به هر ﺳؤال بر روی ﯾک ﻣقیﺎس ﺷشدرﺟهای
لیﮑرت از هﻤیشه (ﻧﻤره  )1ﺗﺎ هرگز (ﻧﻤره  )1ﻣشﺨص ﻣﯽﺷﻮد .داﻣﻨه ﻧﻤرات اﯾﻦ پرﺳشﻨﺎﻣه بیﻦ  01ﺗﺎ  011در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽبﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺎن
ﺗﻮضیح اﺳﺖ که ﻧﻤره بﺎال در هر ﯾک از خرده ﻣقیﺎسهﺎ به ﻣعﻨﺎی بﺎالﺗر بﻮدن گراﯾشهﺎی دﯾﻨﺪاری گزارشﺷﺪه اﺳﺖ.
خﺪاﯾﺎری ﻓرد و هﻤﮑﺎران ﺷﺎخصهﺎی پﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ پرﺳشﻨﺎﻣه را در دو ﻣطﺎلعه  /12و  1/10گزارش کردهاﻧﺪ .ضرﯾب پﺎﯾﺎﯾﯽ از
روش بﺎز آزﻣﻮن  1/18و به روش دوﻧیﻤه کردن به روش اﺳپیرﻣﻦ  -براون برای کل پرﺳشﻨﺎﻣه  1/10و به روش گﺎﺗﻤﻦ 1/11
بهدﺳﺖآﻣﺪه اﺳﺖ (به ﻧقل از خﺪاﯾﺎری ﻓرد و هﻤﮑﺎران .)8910 ،ﺗحلیل ﻋﺎﻣلﯽ اکﺘشﺎﻓﯽ و ﺗأﯾیﺪی ﻧشﺎن دادﻧﺪ که ﻣقیﺎس دارای ﺳﺎخﺘﺎر
ﻋﺎﻣلﯽ ﺳه ﻣؤلﻔهای بﺎور ،ﻋﻮاطف و رﻓﺘﺎر دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ضراﯾب اﻋﺘبﺎر ﻣؤلﻔههﺎی آن  1/10برای بﺎور دﯾﻨﯽ 1/18 ،برای ﻋﻮاطف دﯾﻨﯽ و
 1/18برای رﻓﺘﺎر دﯾﻨﯽ گزارشﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺳﺎخﺖ ﻣقیﺎس از هر دو ﻧﻮع رواﯾﯽ ﻣحﺘﻮاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ .رواﯾﯽ ﻣﻼکﯽ پرﺳشﻨﺎﻣه
ﻧیز ﻣﻮردبررﺳﯽ ﻗرار گرﻓﺖ .بﺪﯾﻦ ﻣﻨظﻮر ضرﯾب هﻤبﺴﺘگﯽ بیﻦ پرﺳشﻨﺎﻣه و آزﻣﻮن ﺟﻬﺖگیری ﻣذهبﯽ بﻬراﻣﯽ ( )8919که دارای
. Integrative self-knowledge Scale
. religious attitude test
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رواﯾﯽ و پﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳبﯽ بﻮده و از چﻬﺎر خرده ﻣقیﺎس ﺗشﮑیلﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣحﺎﺳبه گردﯾﺪ .بیﻦ ﻣؤلﻔههﺎی دﯾﻨﺪاری در ﻓرم الف ﻣقیﺎس
دﯾﻨﺪاری بﺎ زﯾرﻣقیﺎسهﺎی ﺟﻬﺖگیری ﻣذهبﯽ و ارزﻧﺪه ﺳﺎزی ﻣذهبﯽ هﻤبﺴﺘگﯽهﺎی ﻣثبﺖ و ﻣعﻨﺎداری وﺟﻮد دارد و بیﻦ ﻣؤلﻔههﺎی
دﯾﻨﺪاری بﺎ زﯾرﻣقیﺎسهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﯾﺎﻓﺘگﯽ و کﺎﻣجﻮﯾﯽ هﻤبﺴﺘگﯽهﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﻣعﻨﺎداری ﻣشﺎهﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘههﺎ بیﺎﻧگر آن اﺳﺖ
که پرﺳشﻨﺎﻣه ﺳـﻨجش دﯾﻨﺪاری ﺗﻬیهﺷﺪه در پژوهش خﺪاﯾﺎری ﻓرد و هﻤﮑﺎران ( )8910و آزﻣﻮن ﺟﻬﺖگیری ﻣذهبﯽ هر دو ﯾک پﺪﯾﺪه
را ﻣﻮرداﻧﺪازهگیری ﻗرار ﻣﯽدهﻨﺪ .بهﻋبﺎرتدﯾگر اﯾﻦ پرﺳشﻨﺎﻣه دارای رواﯾﯽ ﻣﻼکﯽ اﺳﺖ .رواﯾﯽ ﺳﺎزه پرﺳشﻨﺎﻣه دﯾﻨﺪاری داﻧشجﻮﯾﺎن
ﻧیز بﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗحلیل ﻋﺎﻣلﯽ بﺎ ﻣؤلﻔههﺎی اصلﯽ ﻣﻮردبررﺳﯽ ﻗرار گرﻓﺖ و ﻣشﺎهﺪه ﺷﺪ که پرﺳشﻨﺎﻣه دارای چﻬﺎر ﻋﺎﻣل اﺳﺖ
که هﻤگﯽ  01/90درصﺪ از وارﯾﺎﻧس کل آزﻣﻮن را ﺗبییﻦ ﻣﯽکردﻧﺪ.
ج) پرسشنامه احساس تنهایی راسل ،پيلو و کاترونا ( :0)0820پرﺳشﻨﺎﻣه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳط راﺳل و پیلﻮ و کﺎﺗروﻧﺎ در ﺳﺎل
 8111ﺳﺎخﺘه ﺷﺪ و در ﺳﺎل  8119برای بﺎر دوم ﺗﻮﺳط راﺳل ﻣﻮرد ﺗجﺪﯾﺪﻧظر ﻗرار گرﻓﺖ .اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺷﺎﻣل  01ﺳؤال و بهصﻮرت
 0گزﯾﻨهای  81،ﺟﻤله ﻣﻨﻔﯽ و  81ﺟﻤله ﻣثبﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ پرﺳشﻨﺎﻣه هرگز ،اﻣﺘیﺎز ( ،)8بهﻧﺪرت ،اﻣﺘیﺎز ( ،)0گﺎهﯽ ،اﻣﺘیﺎز ( )9و
هﻤیشه ،اﻣﺘیﺎز ( )0دارد .ولﯽ اﻣﺘیﺎز ﺳؤاالت 8،1،2،1،81،81،82،81،01برﻋﮑس اﺳﺖ .داﻣﻨه ﻧﻤرههﺎ بیﻦ ( 01ﺣﺪاﻗل) و ( 11ﺣﺪاکثر)
اﺳﺖ؛ بﻨﺎبراﯾﻦ ﻣیﺎﻧگیﻦ ﻧﻤرات  11ﻣﯽبﺎﺷﺪ .ﻧﻤره بﺎالﺗر از ﻣیﺎﻧگیﻦ بیﺎﻧگر ﺷﺪت بیشﺘر ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
پﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن در ﻧﺴﺨه ﺟﺪﯾﺪ ﺗجﺪﯾﺪﻧظر ﺷﺪه  %71گزارش ﺷﺪ .پﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن به روش بﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳط راﺳل ،پیلﻮا و ﻓرگﻮﺳﻦ
( %11 )8171گزارشﺷﺪه اﺳﺖ .راﺳل و دﯾگران ( )8111ضرﯾب هﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ اﯾﻦ ابزار را  1/10گزارش کردﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣقیﺎس ﺗﻮﺳط
ﺷﮑرکﻦ و ﻣیردرﯾﮑﻮﻧﺪ ( )8118ﺗرﺟﻤه و پس از اﺟرای ﻣقﺪﻣﺎﺗﯽ و اصﻼﺣﺎت به کﺎر گرﻓﺘه ﺷﺪ (پﺎﺷﺎ و اﺳﻤﺎﻋیلﯽ .)0117 ،در
ﻣطﺎلعهای که ﺗﻮﺳط ﻣیردرﯾﮑﻮﻧﺪ ( )8111اﻧجﺎم گرﻓﺖ ،هﻤبﺴﺘگﯽ ﻣیﺎن ﻣقیﺎسهﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣقیﺎس اصلﯽ  1/18گزارش ﺷﺪ که اﻋﺘبﺎر
بﺎالی اﯾﻦ ﻣقیﺎس ﺟﺪﯾﺪ را ﻧشﺎن ﻣﯽدهﺪ .در پژوهش ﻣﻬراﻧﺪﯾش ،ﺳلیﻤﯽ بجﺴﺘﺎﻧﯽ و اﺳﻤﺎﻋیلﯽ ( )8911بهﻣﻨظﻮر ﺗعییﻦ پﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن
از آلﻔﺎی کروﻧبﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ که برابر  1/18به دﺳﺖ آﻣﺪ .در پژوهش ﻧﺎدری ،ﻓیروززاده پﺎﺷﺎ و کﺎرگر ( )8911پﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ پرﺳشﻨﺎﻣه
بﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓرﻣﻮل آلﻔﺎی کروﻧبﺎخ ﻣحﺎﺳبهﺷﺪه و  1/71به دﺳﺖ آﻣﺪ.
یافتهها
پس از گردآوری اطﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧظر ،بﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧرماﻓزار  spss 21اﯾﻦ دادههﺎ در دو بﺨش ﺗﻮصیﻔﯽ و اﺳﺘﻨبﺎطﯽ ﻣﻮرد ﺗحلیل ﻗرار
گرﻓﺘﻨﺪ .از وﯾژگﯽهﺎی ﺗﻮصیﻔﯽ ﻣﻬم ﻧﻤﻮﻧههﺎی ﻣﻮردﻣطﺎلعه ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻓراواﻧﯽ ﻣﺘغیرهﺎ ،ﻣیﺎﻧگیﻦ ،ﻣیﺎﻧه ،ﻣﺪ ،اﻧحراف ﻣعیﺎر ،کجﯽ و
کشیﺪگﯽ ﻣﯽبﺎﺷﺪ که ﻧﺘﺎﯾج آنهﺎ در ﺟﺪاول  8و  0آﻣﺪه اﺳﺖ.

. Russel, Pepulau and Cutrona Loneliness Scale
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جدول  .0شاخص های آماری تحليل توصيفی متغير باورهای مذهبی در کل و مؤلفههای آن
متغيرهای تحقيق

ميانه

مد

ميانگين

انحراف معيار

کجی

کشيدگی

بﺎور دﯾﻨﯽ

01

81

98/01

8/21

1/80

-8/08

ﻋﻮاطف دﯾﻨﯽ

00

81

01/00

8/21

1/81

-8/90

رﻓﺘﺎر دﯾﻨﯽ

01

11

01/97

8/17

1/00

-8/02

واﻧﻤﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

81

81

81/87

1/91

1/91

-1/90

ﻧگرش ﻣذهبﯽ

17

22

17/11

1/08

1/81

-8/98

در ﺟﺪول ( )8ﺷﺎخصهﺎی آﻣﺎر ﺗﻮصیﻔﯽ در خصﻮص ﻣﺘغیرهﺎی پژوهش ﻣعرف آن اﺳﺖ که بیشﺘرﯾﻦ ﻣیﺎﻧگیﻦ ﻣﺘغیر ﻧگرش ﻣذهبﯽ
ﻣربﻮط به ﻣؤلﻔه بﺎور دﯾﻨﯽ ( )98/01± 8/21ﺣﮑمﺗرﯾﻦ ﻣیﺎﻧگیﻦ ﻣربﻮط به ﻣؤلﻔه واﻧﻤﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ( )81/87± 1/91ﻣﯽبﺎﺷﺪ .اﯾﻦ بﺪان
ﻣعﻨﺎﺳﺖ که بیﻦ گﻮﯾههﺎی ﻧگرش ﻣذهبﯽ (بﺎور دﯾﻨﯽ ،ﻋﻮاطف دﯾﻨﯽ ،رﻓﺘﺎر دﯾﻨﯽ و واﻧﻤﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از اﺣﺴﺎس پﺎﯾیﻦ واﻧﻤﻮد
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ برخﻮردارﻧﺪ ولﯽ بﺎورهﺎی دﯾﻨﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻨطقه ﻧﺴبﺘﺎً بﺎالﺳﺖ .بﺎ ﺗﻮﺟه به اﯾﻦکه ضراﯾب کجﯽ و کشیﺪگﯽ برای ﻣﺘغیر
بﺎورهﺎی دﯾﻨﯽ در کل و ﻣؤلﻔههﺎی آن در بﺎزه ( )-0 ،0ﻣﯽبﺎﺷﺪ ،ﻧﺘیجه گرﻓﺘه ﻣﯽﺷﻮد که ﻣﺘغیرهﺎی ﻣذکﻮر از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧرﻣﺎل برخﻮردار
ﻣﯽبﺎﺷﻨﺪ.
جدول .8شاخص های آماری تحليل توصيفی متغيرهای خودشناسی انسجامی و احساس تنهایی
متغيرهای تحقيق

ميانه

مد

ميانگين

انحراف معيار

کجی

کشيدگی

خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ

08/11

08/11

00/11

1/00

1/02

-1/11

اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ

18/11

21/11

01/11

8/17

-1/07

-8/09

بررﺳﯽ آﻣﺎرههﺎی ﺗﻮصیﻔﯽ ﻣﺘغیرهﺎی خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ و اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺟﺪول ( )0ﻧشﺎن ﻣﯽدهﺪ بیشﺘرﯾﻦ ﻣیﺎﻧگیﻦ بیﻦ اﯾﻦ
دو ﻣﺘغیر ﻣربﻮط به ﻣؤلﻔه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ( )01/11± 8/17اﺳﺖ .ﻣیﺎﻧگیﻦ خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ در کل ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮردﻣطﺎلعه ± 1/00
 00/11به دﺳﺖ آﻣﺪ .بﺎ ﺗﻮﺟه به اﯾﻦکه ضراﯾب کجﯽ و کشیﺪگﯽ برای ﻣﺘغیرهﺎی خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ و اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در بﺎزه (،0
 )-0ﻣﯽبﺎﺷﺪ ،ﻧﺘیجه گرﻓﺘه ﻣﯽﺷﻮد که ﻣﺘغیرهﺎی ﻣذکﻮر از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧرﻣﺎل برخﻮردار ﻣﯽبﺎﺷﻨﺪ.
بهﻣﻨظﻮر بررﺳﯽ ﻓرضیه هﺎی پژوهش از ضرﯾب هﻤبﺴﺘگﯽ پیرﺳﻮن و رگرﺳیﻮن چﻨﺪگﺎﻧه هﻤزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .الزم به ذکر اﺳﺖ که
پیش از ﺗحلیل رگرﺳیﻮن چﻨﺪگﺎﻧه ،بﺎ اﻧجﺎم آزﻣﻮنهﺎی کجﯽ و کشیﺪگﯽ ،آزﻣﻮن هم خطﯽ و آزﻣﻮن دوربیﻦ واﺗﺴﻮن از وﺟﻮد
پیشﻓرضهﺎی ﺗحلیل رگرﺳیﻮن چﻨﺪگﺎﻧه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧرﻣﺎل بﻮدن دادههﺎ ،ﻋﺪم هﻤبﺴﺘگﯽ بیﻦ ﻣﺘغیرهﺎی ﻣﺴﺘقل و اﺳﺘقﻼل ﻣقﺎدﯾر
خطﺎهﺎ اطﻤیﻨﺎن ﺣﺎصل ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾج ﺗحلیل ﻓرضیﺎت در ذﯾل آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻓرضیه اصلﯽ) خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ و بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ در اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧقش دارد.
جدول  .3همبستگی بين خودشناسی انسجامی و باورهای مذهبی بااحساس تنهایی نوجوانان
احساس تنهایی

معناداری

متغير پيشبين  /متغير مالک
خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ

-1/070

1/111

بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ

-1/722

1/111
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ﻧﺘیجه ضرﯾب هﻤبﺴﺘگﯽ پیرﺳﻮن در ﺟﺪول ( )9ﻧشﺎن ﻣﯽدهﺪ که بیﻦ خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ بﺎاﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و هﻤچﻨیﻦ
بیﻦ بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ بﺎاﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن رابطه ﻣعﻨﺎداری وﺟﻮد دارد (.)P≤1/18
برای ﺗعییﻦ اﯾﻦکه ﻣﺘغیرهﺎی خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ و بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ به چه ﻣیزاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮردﻣطﺎلعه
را پیشبیﻨﯽ کﻨﻨﺪ ،از آزﻣﻮن رگرﺳیﻮن چﻨﺪگﺎﻧه هﻤزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ که ﻣﺘغیر اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ بهﻋﻨﻮان ﻣﺘغیر ﻣﻼک و ﻣﺘغیرهﺎی
خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ و بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ بهﻋﻨﻮان ﻣﺘغیرهﺎی پیشبیﻦ وارد ﻣعﺎدله ﺷﺪﻧﺪ.
جدول  .4ضرایب رگرسيون پيشبينی متغير احساس تنهایی با اثر متغيرهای خودشناسی انسجامی و باورهای مذهبی نوجوانان
ضرایب غيراستاندارد

مدل

B

خطای معيار

Constant

79/001

8/701

t

ضرایب استاندارد

سطح معناداری

Beta
00/011

1/111

خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ

1/811

1/112

1/170

8/119

1/80

بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ

-1/019

1/187

1/182

-87/099

1/111

ﻧﺘﺎﯾج ضرﯾب رگرﺳیﻮن در ﺟﺪول ( )0ﻧشﺎن ﻣﯽدهﺪ که خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ اﺛر غیر ﻣعﻨﺎداری در پیشبیﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
دارد ( .)β=1/170، P<1/11ولﯽ بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ پیشبیﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ( )β=1/182، P>1/11و ﻧقش ﻣثبﺖ و
ﻣعﻨﺎداری دارد .هﻤچﻨیﻦ اﯾﻦ ﻣﺘغیر ﺗﻮاﻧﺴﺖ  -1/019درصﺪ از ﺗغییرات اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را پیشبیﻨﯽ کﻨﺪ.
ﻓرضیه اول) خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ پیشبیﻨﯽ کﻨﻨﺪه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽبﺎﺷﺪ.
جدول  .5همبستگی بين خودشناسی انسجامی بااحساس تنهایی نوجوانان
متغير پيشبين  /متغير مالک

احساس تنهایی

معناداری

خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ

-1/070

1/111

ﻧﺘیجه ضرﯾب هﻤبﺴﺘگﯽ پیرﺳﻮن در ﺟﺪول ( )1ﻧشﺎن ﻣﯽدهﺪ که بیﻦ خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ و اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ بﺎ اطﻤیﻨﺎن 1/11
هﻤبﺴﺘگﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻣعﻨﺎدار وﺟﻮد دارد ( P=0/000و  n=334و )r=-0/47؛ بهﻋبﺎرتدﯾگر بﺎ اﻓزاﯾش خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن،
اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ آنهﺎ کﺎهش و بﺎلعﮑس بﺎ کﺎهش خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ آنهﺎ اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎبﺪ.
برای اﯾﻦکه ﻣﺘغیر خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ به چه ﻣیزاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮردﻣطﺎلعه را پیشبیﻨﯽ کﻨﺪ ،از آزﻣﻮن
رگرﺳیﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ که ﻣﺘغیر اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ بهﻋﻨﻮان ﻣﺘغیر ﻣﻼک و ﻣﺘغیر خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ بهﻋﻨﻮان ﻣﺘغیر پیشبیﻦ وارد ﻣعﺎدله
ﺷﺪﻧﺪ.
جدول  .6ضرایب رگرسيون پيشبينی متغير احساس تنهایی با اثر متغير خودشناسی انسجامی نوجوانان
مدل

ضرایب غيراستاندارد
B

خطای معيار

Constant

20/0

0/919

خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ

1/128

1/111

ضرایب استاندارد
Beta

-1/070

t

سطح معناداری

01/011

1/111

-1/711

1/111

طبق ﺟﺪول ( )2ﻣشﺎهﺪه ﻣﯽﺷﻮد که ﻣﺘغیر خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ پیشبیﻨﯽ ﻣعﻨﺎدار اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را دارد .بﺎ ﺗﻮﺟه
به بﺘﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺘﺎﯾج ﻧشﺎن داد که خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ ( )β=-1/070، P≤1/11اﺛر ﻣﻨﻔﯽ و ﻣعﻨﺎداری در پیشبیﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
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ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارد و اﯾﻦ ﻣﺘغیر ﺗﻮاﻧﺴﺖ  1/128درصﺪ از ﺗغییرات اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را پیشبیﻨﯽ کﻨﺪ.
جدول  .7همبستگی بين مؤلفههای باورهای مذهبی بااحساس تنهایی نوجوانان
متغير پيشبين  /متغير مالک

احساس تنهایی

معناداری

بﺎور ﻣذهبﯽ

-1/718

1/111

ﻋﻮاطف ﻣذهبﯽ

-1/712

1/111

رﻓﺘﺎر ﻣذهبﯽ

-1/728

1/111

واﻧﻤﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

-1/212

1/111

ﻧﺘیجه ضرﯾب هﻤبﺴﺘگﯽ پیرﺳﻮن در ﺟﺪول ( )7ﻧشﺎن ﻣﯽدهﺪ که بیﻦ ﻣؤلﻔههﺎی بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ بﺎاﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﻮردﻣطﺎلعه رابطه ﻣﻨﻔﯽ و ﻣعﻨﺎداری وﺟﻮد دارد (.)P≤1/18
برای ﺗعییﻦ اﯾﻦکه ﻣؤلﻔههﺎی بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ به چه ﻣیزاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را پیشبیﻨﯽ کﻨﻨﺪ ،از آزﻣﻮن رگرﺳیﻮن
چﻨﺪگﺎﻧه هﻤزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ که ﻣﺘغیر اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ بهﻋﻨﻮان ﻣﺘغیر ﻣﻼک و ﻣؤلﻔههﺎی بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ بهﻋﻨﻮان ﻣﺘغیرهﺎی پیشبیﻦ
وارد ﻣعﺎدله ﺷﺪﻧﺪ.
جدول  .2ضرایب رگرسيون پيشبينی متغير احساس تنهایی با اثر مؤلفههای باورهای مذهبی نوجوانان
مدل

ضرایب غيراستاندارد
B

خطای معيار

Constant

71/188

8/919

ضرایب استاندارد

t
سطح معناداری

Beta
10/008

1/111

بﺎور ﻣذهبﯽ

-1/991

1/089

-1/910

-8/111

1/88

ﻋﻮاطف ﻣذهبﯽ

-8/011

1/011

-8/190

-0/101

1/111

رﻓﺘﺎر ﻣذهبﯽ

1/711

1/002

1/110

0/178

1/110

واﻧﻤﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

1/820

1/017

-1/107

1/710

1/00

ﻧﺘﺎﯾج ضراﯾب رگرﺳیﻮن در ﺟﺪول ( )1ﻧشﺎن ﻣﯽدهﺪ که بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ در ﻣؤلﻔههﺎی ﻋﻮاطف ﻣذهبﯽ و رﻓﺘﺎر ﻣذهبﯽ در اﺣﺴﺎس
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮردﻣطﺎلعه ﻧقش ﻣعﻨﺎداری دارد .بﺎ ﺗﻮﺟه به بﺘﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺘﺎﯾج ﻧشﺎن داد که ﻋﻮاطف ﻣذهبﯽ (-8/190، P≤1/11
= )βاﺛر ﻣﻨﻔﯽ و ﻣعﻨﺎداری در پیشبیﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارد و اﯾﻦ ﻣﺘغیر ﺗﻮاﻧﺴﺖ  -8/011درصﺪ از ﺗغییرات اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را پیشبیﻨﯽ کﻨﺪ .هﻤچﻨیﻦ رﻓﺘﺎر ﻣذهبﯽ ( )β=1/110، P≤1/11اﺛر ﻣثبﺖ و ﻣعﻨﺎداری در پیشبیﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
دارد و اﯾﻦ ﻣﺘغیر ﺗﻮاﻧﺴﺖ  1/711درصﺪ از ﺗغییرات اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را پیشبیﻨﯽ کﻨﺪ
بحث و نتيجهگيری
اﯾﻦ پژوهش بﺎ هﺪف بررﺳﯽ ﻧقش خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ و بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ در اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻧجﺎم ﺷﺪ .ﯾﺎﻓﺘههﺎی پژوهش
در ﻓرضیه اصلﯽ بهروﺷﻨﯽ ﻣؤﺛر بﻮدن ﻧقش بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ را در اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎئیﺪ ﻣﯽکﻨﺪ ولﯽ خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ
هﻨگﺎﻣﯽکه بهطﻮر هﻤزﻣﺎن بﺎ بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ وارد ﻣعﺎدله ﺷﺪﻧﺪ هیچ ﺗأﺛیری در اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺪارد؛ هﻤﺴﻮ بﺎ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘه
ﻣﯽﺗﻮان به ﻧﺘﺎﯾج ﻣطﺎلعﺎت ﻧصیری ﻧژاد ( ،)8911ﻗﺎبضﯽ و هﻤﮑﺎران ( ،)8912ﻗﺎبضﯽ و هﻤﮑﺎران ( ،)8911ﻧﺎدری و هﻤﮑﺎران (،)8911
کﻼﻧﺘری و ﺣﺴیﻨﯽ زاده آراﻧﯽ ( ،)8910ﻗﺎبضﯽ و هﻤﮑﺎران ( ،)8910روکیچ و وﻧگﺎس ( )0180و روت و هﻤﮑﺎران ( )0180اﺷﺎره
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کرد .ولﯽ بﺎ ﻧﺘﺎﯾج ﻣطﺎلعه ﺷﻔیعﯽ و ﻗﻤراﻧﯽ ( )8912ﻧﺎهمﺳﻮ اﺳﺖ که گﻔﺘهاﻧﺪ ﻋﺪم درک خﻮد بیشﺘرﯾﻦ ﻧقش را در پیشبیﻨﯽ اﺣﺴﺎس
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دارد .در ﺗبییﻦ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘه ﻣﯽﺗﻮان گﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣل ﻣؤﺛر در کﺎهش اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣذهب و بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ
اﺳﺖ؛ چراکه ﻣذهب و بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دارای ارزش ﻣثبﺘﯽ در پر کردن ﻓضﺎی خﺎلﯽ زﻧﺪگﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻮاﺟﻬه بﺎ
اﺳﺘرس و ﺳﺎزگﺎری ﻣﻨﺎﺳب برای ﻣﻮﻗعیﺖ و ﻣعﻨﺎدهﯽ زﻧﺪگﯽ داﺷﺘه بﺎﺷﺪ (ﻣﮑیﻨﺘﺎش ،گیﻼﻧﺪرز و راﺟرز .)0181 ،ژاﻧگ ،داﻧﺎن و لیﻨﺪا
( )0188در پژوهش خﻮد ﻧشﺎن دادﻧﺪ که بیﻦ بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ بﺎ ﻋﻮاﻣل ﻣرﺗبط بﺎاﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،از ﺟﻤله بﻬزﯾﺴﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ،
اضطراب و اﻓﺴردگﯽ ،ارﺗبﺎط وﺟﻮد دارد .طبق ﻧﺘﺎﯾج اﯾﻦ ﻓرضیه بهﻧظر ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺷراﯾط روﯾﺎروﯾﯽ بﺎ ﻓقﺪان و اﺣﺴﺎس
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ بﺎ اﺗﺨﺎذ بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ بﺎاﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﺳﺎزگﺎری بیشﺘری پیﺪا ﻣﯽکﻨﻨﺪ؛ بﻨﺎبراﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از بﺎورهﺎ و ﻧگرشهﺎی ﻣذهبﯽ در
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن بﺎﻋث ﺳﺎزگﺎری بیشﺘر  ،اﻓﺴردگﯽ کﻤﺘر ،اﺣﺴﺎس ﺷﺎدی و ﻧشﺎط ،اﻣیﺪ به زﻧﺪگﯽ ،رضﺎﯾﺖ کﺎﻣل از زﻧﺪگﯽ ،ﻧﻮعدوﺳﺘﯽ و
درﻧﺘیجه بﻬزﯾﺴﺘﯽ رواﻧﯽ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد و درﻧﺘیجه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ کﻤﺘری ﻣﯽکﻨﻨﺪ.
هﻤچﻨیﻦ ﻧﺘﺎﯾج ﺗحلیل دادههﺎ ﻧشﺎن ﻣﯽدهﺪ که خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ پیشبیﻨﯽ کﻨﻨﺪه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ .هﻤﺴﻮ بﺎ اﯾﻦ
ﯾﺎﻓﺘه ﻣﯽﺗﻮان به ﻧﺘﺎﯾج ﻣطﺎلعﺎت روبﻦ زاده و هﻤﮑﺎران ( ،)8911ﻧﺎدری و هﻤﮑﺎران ( ،)8911لﻤﺴﺘر و هﻤﮑﺎران ( ،)0187دﻣیر و کﻮﺗﻼ
( ،)0182کﺎلﯽ و هﻤﮑﺎران ( )0181اﺷﺎره کرد.
در ﺗبییﻦ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘه ﻣﯽﺗﻮان گﻔﺖ اﻓرادی که دارای خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ بیشﺘری هﺴﺘﻨﺪ ،بر اﺳﺎس وﯾژگﯽهﺎﯾﯽ که دارﻧﺪ دائﻤ ًﺎ در
اﺣﻮاالت خﻮد ﺗأﻣل ﻣﯽکﻨﻨﺪ و اصطﻼﺣﺎً خﻮدکﺎوﺷگرﺗرﻧﺪ ،آنهﺎ ﻓﻬم بیشﺘری از خﻮد داﺷﺘه و بر ﺗﻤﺎم ﺟﻨبههﺎی رواﻧﯽ خﻮﯾش آگﺎهﯽ
کﺎﻣل دارﻧﺪ (بﺎبﺎﯾﯽ .)8919 ،ﻓﻬم خﻮد و رﺳیﺪن به خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾک ﻓرآﯾﻨﺪ روانﺷﻨﺎخﺘﯽ ﺳﺎزش ﯾﺎﻓﺘه ،پﻮﯾﺎ و اﻧﺴجﺎﻣﯽ اﺳﺖ که
بهصﻮرت زﻣﺎنﻣﻨﺪ ﻋﻤل ﻣﯽکﻨﺪ (ﻗربﺎﻧﯽ و هﻤﮑﺎران .)0111 ،هﻤچﻨیﻦ ﻣﻨیرپﻮر و هﻤﮑﺎران ( )8911در پژوهش خﻮد بیﺎن کردﻧﺪ
پذﯾرش و ﻓﻬم خﻮد و درک ﻣﻔﻬﻮم خﻮﯾشﺘﻦ ،ﻧگرش ﻓرد را دربﺎره ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽهﺎ ،وﯾژگﯽهﺎ و ﺷﺎﯾﺴﺘگﯽهﺎی خﻮد ﻣثبﺖﺗر ﻣﯽکﻨﺪ و
هﻤچﻨیﻦ ﻗﺪرت پذﯾرش خﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ روان و بﻬزﯾﺴﺘﯽ ﻓرد را ﺗحﺖ ﺗأﺛیر ﻗرار دهﺪ و در ﺗعﺎﻣل بﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧقش داﺷﺘه بﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه براﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘههﺎ ﻧشﺎن داد که ازخﻮدبیگﺎﻧگﯽ و ﻋﺪم درک خﻮد بیشﺘرﯾﻦ ﻧقش را در پیشبیﻨﯽ اﺣﺴﺎس
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دارد (ﺷﻔیعﯽ و ﻗﻤراﻧﯽ)8912 ،؛ بﻨﺎبراﯾﻦ هر چه خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ در اﻓراد بﺎالﺗر بﺎﺷﺪ ،ﻣشﮑﻼت روانﺷﻨﺎخﺘﯽ از ﺟﻤله اﺣﺴﺎس
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ کﻤﺘر خﻮاهﺪ بﻮد.
هﻤﺎن طﻮر که ﻧﺘﺎﯾج ﻧشﺎن داد بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ پیشبیﻨﯽ کﻨﻨﺪه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ .هﻤﺴﻮ بﺎ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘه ﻣﯽﺗﻮان به ﻧﺘﺎﯾج
ﻣطﺎلعﺎت ﻧصیری ﻧژاد ( ،)8911ﻗﺎبضﯽ و هﻤﮑﺎران ( ،)8912ﻗﺎبضﯽ و هﻤﮑﺎران ( ،)8911کﻼﻧﺘری و ﺣﺴیﻨﯽ زاده آراﻧﯽ (،)8910
ﺳروش و ادﯾبﯽ پﺎرﺳﺎ ( ،)8910ﻗﺎبضﯽ و هﻤﮑﺎران ( ،)8910روکیچ و وﻧگﺎس ( )0180و روت و هﻤﮑﺎران ( )0180اﺷﺎره کرد.
در ﺗبییﻦ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘه ﻣﯽﺗﻮان گﻔﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ که در ﺳطح ﻧگرش ﻣذهبﯽ ﻗﻮی ﻗرار دارﻧﺪ بهطﻮر ﻣعﻨﺎداری ﻧﺴبﺖ به ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ که
ازلحﺎظ ﻣذهبﯽ ﻣﺘﻮﺳط ﯾﺎ ضعیف هﺴﺘﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ کﻤﺘری دارﻧﺪ .بهﻋﻨﻮانﻣثﺎل هروی و هﻤﮑﺎران ( )0181طﯽ پژوهشﯽ که
ﺗجربیﺎت اﻓراد از پﺪﯾﺪه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را ﻣﻮردبررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽداد ،ﻧشﺎن دادﻧﺪ که ازﻧظر آﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾک پﺪﯾﺪه رﻧجآور و
دردﻧﺎک اﺳﺖ که درﻧﺘیجه ﻓقﺪانهﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺪگﯽ بروز ﻣﯽکﻨﺪ و اﻓراد بﺎ اﯾجﺎد ارﺗبﺎط بﺎخﺪا ،بﺎ ﯾﺎدآوری خﺎطرات گذﺷﺘه ﺗﻼش
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ﻣﯽکﻨﻨﺪ که بﺎ اﯾﻦ پﺪﯾﺪه روﯾﺎروﯾﯽ کﻨﻨﺪ .رﻓﺘﺎرهﺎ و ﻧگرشهﺎی ﻣذهبﯽ ،ﺗأﺛیر ﻣثبﺘﯽ در ﻣعﻨﺎدار کردن زﻧﺪگﯽ دارﻧﺪ .رﻓﺘﺎرهﺎﯾﯽ از ﻗبیل
ﺗﻮکل به خﺪا ،ﻋبﺎدت ،زﯾﺎرت و  ...ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣیﺪ به زﻧﺪگﯽ و آراﻣش دروﻧﯽ را برای اﻓراد ﻓراهم کﻨﻨﺪ .طبق ﻧظر آرگیل (به ﻧقل از
روﺣﺎﻧﯽ و ﻣعﻨﻮی پﻮر )0111 ،ارﺗبﺎط بﺎخﺪا بﺎﻋث ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و اﯾجﺎد خلقﯽ ﻣثبﺖ در ﻓرد ﻣﯽﺷﻮد .ازآﻧجﺎکه ﻧﺘﺎﯾج پژوهش ﺣﺎضر و
پژوهشهﺎی پیشیﻦ اﺛر ﻣثبﺖ ﻣذهب و بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ را ﻧشﺎن داده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان بر ﻣذهب بهﻣثﺎبه ﯾک ﻋﺎﻣل برای ﺗعﺪﯾل ﻣشﮑﻼت
در دوره ﺣﺴﺎس ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺗﻤرکز کرد .ﻣذهب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ هم بهﻋﻨﻮان ﯾک ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و هم بهﻣﻨزله ﯾک ﻣﻨبﻊ ﻣعﻨﺎبﺨش ،بهوﯾژه برای
ﻧﻮﺟﻮان ،ﻣﻔیﺪ بﺎﺷﺪ .ﻧقش ﻣذهب در ارائه خﺪﻣﺎت و دوﺳﺘﯽهﺎ و ابزارهﺎی رواﻧﯽ که برای ﻣقﺎبله و ﺗطﺎبق بﺎ ﻣﻮضﻮﻋﺎت زﻧﺪگﯽ روزاﻧه،
هﻤچﻮن ﺗغییرات ،ﻓقﺪان و ﻧﺎکﺎﻣﯽهﺎ ﻓراهم ﻣﯽﺳﺎزد ،دارای اهﻤیﺖ وﯾژهای ﻣﯽبﺎﺷﺪ (ﻣعﺘﻤﺪی ﺷلﻤزاری.)8918 ،
ﻣطﺎبق ﻧﺘﺎﯾج پژوهش ،بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ بهطﻮر ﻣﺴﺘقیم بر کﺎهش اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗأﺛیر ﻣعﻨﺎداری دارد ،لذا رﺟﻮع به دﯾﻦ و
ﺗقﻮﯾﺖ بﺎورهﺎی ﻣذهبﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن بﺎﯾﺪ در صﺪر برﻧﺎﻣههﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪارس ﻗرار گیرد .هﻤچﻨیﻦ ﺗﻮلیﺪ برﻧﺎﻣههﺎﯾﯽ در رابطه بﺎ
آگﺎهﯽ دادن در خصﻮص ﻣثبﺖ بﻮدن ﻧگرشهﺎی ﻣذهبﯽ در کﺎهش اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و اﯾجﺎد ادراک ﻣثبﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن پیشﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
هﻤچﻨیﻦ بﺎ ﺗﻮﺟه به اﯾﻦکه خﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴجﺎﻣﯽ از طرﯾق ﯾﮑپﺎرچه کردن خﻮد و اﻓزاﯾش خﻮدآگﺎهﯽ و اﺟﺘﻨﺎب ﺗجربﯽ از طرﯾق
ﺟلﻮگیری از ﻣﻮاﺟه ﺳﺎزﻧﺪه بﺎ روﯾﺪادهﺎی ﻋﺎدی که ﺗﺎ ﺣﺪی ﻧیز اﺳﺘرسآور هﺴﺘﻨﺪ بر اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺛر دارد ،والﺪﯾﻦ و ﻣﺴئﻮلیﻦ
ﻣﺪارس بﺎﯾﺴﺘﯽ به اﯾﻦ ﻣﺘغیر ﺳﺎزﻧﺪه بیشﺘر ﺗﻮﺟه کرده و از طرﯾق ﺗقﻮﯾﺖ ﻧگرش ﻣثبﺖ ﻧﻮﺟﻮان به خﻮد و اﯾﻦ بﺎور که هرکﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ از ﻣشﮑﻼﺗﯽ رﻧج ببرد ،ﻣﻮﺟب اﻓزاﯾش ﻧگرش واﻗﻊبیﻨﺎﻧه به ﻣﺴﺎئل ﻣﺨﺘلف در زﻧﺪگﯽ آﻧﺎن ﺷﻮﻧﺪ و درﻧﺘیجه از واکﻨشهﺎی
غیرﻣﻨطقﯽ و غیر ﺳﺎزﻧﺪه که به دلیل اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رخ ﻣﯽدهﻨﺪ ،بﮑﺎهﻨﺪ.
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