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چکیده
پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی آموزش معنویت درمانی بر اضطراب وجودی در دانشآموزان انجام شد .روش پژوهش
حاضر ،نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری این مطالعه ،کلیه دانشآموزان دختر سال اول
دبیرستان از مدارس شهرستان خرمشهر بودند که در نیم سال تحصیلی  7931- 7931با جمعیت  933نفر مشغول به تحصیل بودند
و با استفاده از روش تصادفی خوشهای  93نفر بهعنوان نمونه انتخاب و در دو گروه  73نفره (کنترل و آزمایش) به روش نمونهگیری
تصادفی تقسیم شدند .آموزش معنویت درمانی بر روی گروه آزمایش در  8جلسه یک ونیم ساعته اجرا شد .ابزار پژوهش شامل
پرسشنامه اضطراب وجودی گود  -گود بود .نتایج نشان داد که آموزش معنویت درمانی در کاهش اضطراب وجودی دانشآموزان
مؤثر بوده .بر اساس یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که از معنویت درمانی میتوان در جهت کاهش اضطراب وجودی،
بهعنوان یک روش مؤثر سود جست.
واژههای کلیدی :معنویت درمانی ،اضطراب وجودی ،دانشآموزان.
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مقدمه
در دنیای پیشرفته امروز بسیاری از افراد ،از احساس تنهایی و ناامیدی رنج میبرند و در احساسی از بیمعنایی دستوپا میزنند.
همین مسئله ،ریشه روان آزردگی و اضطراب روزمرهای است که سالمت روانی آنان را تهدید میکند (محمد پور .)7933 ،اضطراب
وجودی 7از ناامیدی ،بیگانگی و احساس پوچی نشأت میگیرد .اندیشه اضطراب وجودی از فلسفه وجودگرایی بهویژه آراء کی
یرکگارد و نیچه 2در قرن نوزدهم ریشه گرفته است .در اواخر دهه  7333تفکر وجودگرایی بهواسطه کارهای رولومی 9در روانشناسی
قوت گرفت و نقش اضطراب وجودی را بهعنوان یک مؤلفه مهم در سالمت روان برجسته نمود .اضطراب وجودی زمانی ایجاد
میشود که افراد عمیقاً وجودشان را مورد تأمل قرار دهند .این تأمل منجر به افکار و احساسات مرتبط با آزادی و مسئولیتپذیری
میگردد و آن نیز فرد را مجبور به جستجوی معنا در زندگی و زندگی اصیل مطابق هدف مذکور مینماید .اضطراب وجودی همچنین
میتواند منجر به حسی از بیگانگی و انزوا در افراد گردد و آگاهی از نیستی را برجسته نماید .پل تیلیچ درباره این نوع اضطراب
میگوید اضطراب وجودی آگاهی از نیستی است.
اضطراب وجودی نوعی اضطراب شایع و صعبالعالج است که خود میتواند زمینهساز آسیبهای روانی دیگری گردد (نورعلی
زاده ،میانجی و جانبزرگی )7983 ،و بدیهی است که آسیبهای روانشناختی بهنوبه خود صدمه جدی به کارآمدی ،رضایت از
زندگی ،خوشبختی ،سالمت و رشد افراد وارد مینمایند .اضطراب عامل زیربنایی نابسامانیهای «روانشناختی» و «روانتنی» است.
در دنیای پیشرفته امروز بسیاری از افراد از احساس تنهایی و ناامیدی دستوپا میزنند .همین مسئله ،ریشه روان آزردگی و اضطراب
روزمرهای است که سالمت روانی آنان را تهدید میکند (محمد پور .)7933 ،مکتبها ،اندیشمندان و نویسندگان مختلف ،خاستگاه
اضطراب را به عوامل متفاوتی نسبت دادهاند .اسالم؛ ضعف ایمان ،دوری از منبع هستیبخش ،یاد خدا و ازخودبیگانگی انسان را
1 Existential anxity
2
Kierkegaard & Nietzsche
3 Rollo May
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منشأ اضطراب و استرس معرفی میکند (مکارم شیرازی .)7915 ،رویکرد وجودی؛ خاستگاه اضطراب را مسائل هستی شناختی و
نگرانیهای نهایی چون مرگ ،تنهایی و بیمعنایی میداند (محمد پور .)7933 ،همانگونه که کلینبل )7313( 7و پیش از او

تیلیک2

( )7332گفته است سه نوع تهدید مختلف باعث بروز اضطراب وجودی میشوند :مرگ و نیستی ،تهی شدن از معنی (پوچی) و
باالخره گناه و تقصیر .اضطراب وجودی همراه با حس پوچی ،تنهایی و ناامیدی بوده و از طرز فکر اگزیستانسیالیسم که انسان را در
جهان موجودی تنها میانگارد نشأت میگیرد .به اعتقاد کلینبل ( )7313با توجه به موضوع اضطراب وجودی است که مسائل معنوی
ارتباط منحصربهفرد و قطعی با سالمت روان پیدا میکنند؛ بنابراین شاید اضطراب وجودی یک متغیر واسطه بین معنویت و سالمت
روان باشد .به بیان کلینبل ( )7312اگر به تهدیدهای پدیدآورنده اضطراب وجودی (نگرانی از نیستی ،نگرانی از پوچی و نگرانی از
گناه) توجه کنیم درمییابیم که تنها چیزی که قادر است این اضطراب را در مسیر صحیح مهار کند عبارت است از برخورداری از
یک فلسفه معنیدار برای زندگی ،تالشی مخلصانه در راه اهداف این فلسفه ،اعتقاد به اینکه حیات بشر واالتر از مرزهای مادی است،
برخورداری از حس اعتماد و توکل عمیق به خدا و اتحاد با هستی است .معنویت درمانی به معنیدار کردن و هدفمند کردن زندگی
کمک میکند و بنابراین انتظار میرود که تقویت معنویت با سازوکار موردنظر کلینبل ( )7313به کاهش اضطراب وجودی بیانجامد.
اخیراً محققین و روانشناسان به بعد معنویت و مذهب توجه فراوانی داشتهاند .معنویت یکی از توانمندیهای انسان است که راههای
کنار آمدن و استراتژیهای حل مسئله را برای آنها فراهم میکند و بهعنوان یک منبع از حمایت اجتماعی ،در برابر سردرگمیها و
مصیبتها ،احساسی از معناداری را در قلبشان ایجاد میکند و به مردم یک احساسی از کنترل غیرمستقیم بر روی پیشامدها میدهد
که درنهایت منجر به کاهش انزوا و تنهایی در افراد میشود (شاه 9و همکاران .)2377 ،معنویت از ابتدای خلقت انسانها همواره
قسمت عمده زندگی آنان را تشکیل میداده است .انسانها معنویت خود را در ارتباط باخدا ،آنچه ماورای زندگی روزمره آنان است
1 Clinebell
2 Tillich
3 Shah
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و به زندگی و حیات معنی میدهد نشان میدادند .این بعد وجود انسان فطری و ذاتی است و با توجه به رشد بالندگی انسان و
درنتیجه انجام تمرینات و مناسک دینی متحول شده و ارتقا مییابد (غباری بناب و همکاران .)7988 ،هدف عمومی مداخالت معنوی
و مذهبی تسهیل و رشد سبکهای مقابلهای و بهزیستی معنوی مدد جویان است .افرادی که در حیطه معنوی بهصورت سالم پرورش
مییابند احتمال بیشتری دارد که در حیطههای زندگی نیز موفق باشند .درمانهای معنوی (معنویت درمانی) را یکی از مهمترین
عوامل در کاهش استرسها و تحمل بیشتر مشکالت زندگی و بهبود اختالالت خلق و کاهش هیجانات منفی در نظر میگیرند که از
طریق تأثیر بر عوامل روانی ،عصبی ،بیولوژیک و سیستم ایمنی در بهبود اختالالت و بیماریها تأثیر بسزایی دارد .بهطورکلی مسئله
پژوهش حاضر این است که آیا آموزش معنویت درمانی بر اضطراب وجودی بهعنوان ریشه مهم آسیبهای روانشناختی مؤثر است؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود.
جامعه آماری کلیه دانشآموزان دختر شهرستان خرمشهر در سال  7931-7931بودند .با مراجعه به آموزشوپرورش شهرستان
خرمشهر از بین مدارس دبیرستان ،دو مدرسه بهطور تصادفی انتخاب شد و از میان دانشآموزان  93دانشآموز انتخاب و سپس متغیر
مستقل اضطراب وجودی بر روی آنها اعمال شد .پس از استخراج نمرهها و درجهبندی نمرهی اضطراب وجودی ،دانشآموزان در
دو گروه آزمایش ( 73نفر) و کنترل ( 73نفر) تقسیم شدند و برنامهی  8جلسهای آموزش معنویت درمانی ،هر جلسه به مدت یک و
نیم ساعت در مورد گروه آزمایش اجرا گردید .جلسات کارگاهی روانی – آموزشی معنویت با توجه به برخی از مداخالت روانی–
معنوی مطرحشده توسط ریچاردز و برگین ( ،)2333با محوریت مباحثی چون مراقبه ،نیایش ،توبه ،گذشت ،نوعدوستی ،صبر ،توکل
و شکر برای گروه موردمطالعه اجرا گردید در پایان مجدداً پسآزمون از هر دو گروه آزمایش و کنترل به عمل آمد.
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جدول  .7مراحل اجرای آموزش معنویت درمانی
جلسه اول

تمرکز و مراقبه ،روش :آشنایی و معارفه اعضا ،تعیین اهداف تشکیل کالسها و بیان مقررات گروهی ،تعریف مفهوم
مراقبه ،بیان آثار مراقبه متمرکز و ارائه شیوههای علمی برای تمرکز و مراقبه.
هدف :آگاهی اعضا از نحوه مراقبه و تمرکز در مورد مسائل مختلف ،آموزش شیوههای علمی مراقبه و تمرکز به اعضا.

جلسه دوم

نیایش و ارتباط باخدا ،روش :تعریف نیایش ،بیان آثار و فواید نیایش و ارتباط باخداوند ،استفاده از اشعار بزرگانی چون
سعدی و موالنا و خواندن دعایی از صحیفه سجادیه ،خواندن نیایشهای هر یک از اعضا.
هدف :کمک به اعضا برای ارتباط بهتر با خود و خداوند ،رسیدن به آرامش درونی و تخلیه احساسات معنوی اعضا.

جلسه سوم

توکل  ،روش :بیان خصوصیات یک انسان متوکل و تعریف درجات و انواع توکل و بررسی نظر اعضا در مورد توکل و
تجارب آنها در این زمینه ،گفتگو در مورد آثار توکل و نقش آن بر سالمت روان و کاهش اضطراب ،بیان شیوههای
توکل.
هدف :آشنایی اعضا با مفهوم واقعی توکل و نحوه و زمان استفاده از توکل ،آگاهی از نقش توکل در سالمت روان و
آرامش درونی.

جلسه چهارم

صبر ،روش :تعریف صبر و انواع آن ،بیان آثار صبر و نقش آن بر سالمت روان و بیان شیوههای صبر.
هدف :آشنایی اعضا با مفهوم واقعی صبر و نحوه و زمان استفاده از صبر و آگاهی اعضا از نقش صبر در سالمت روان و
آرامش درونی.

جلسه پنجم

توبه  ،روش :بیان ارکان و شرایط توبه ،بیان نقش توبه بر کاهش احساس گناه و اضطراب و تقویت امید .خواندن قصه
توبه از بوستان سعدی (باب نهم) و توبه نصوح مثنوی مولوی برای اعضا.
هدف :آشنایی اعضا از نقش توبه ،جایگاه توبه بر کاهش احساس گناه و افزایش سالمت روان.
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عفو و بخشش ،روش :بیان انواع بخشایش (بخشیدن دیگران ،بخشیدن خود و پذیرش بخشایش) ،یافتن ارتباط بخشیدن
دیگران و خود.
هدف :آشنایی اعضا با مفهوم درست بخشش و تفاوت آن با گذشت غیر منطقی ،آگاهی اعضا از انواع و مراحل بخشایش،
آگاهی اعضا از تأثیر بسیار مثبت بخشش بر سالمت روان.

جلسه هفتم

تشکر و قدردانی ،روش :تعریف تشکر و انواع آن ،استفاده از داستانی از تفسیر نمونه و بیان آثار تشکر و قدردانی.
هدف :آگاهی اعضا از تأثیر بسیار مثبت تشکر و قدردانی از سالمت روان.

جلسه هشتم

نوعدوستی و احسان ،روش :آشنایی با مفهوم نوعدوستی و احسان و روشهای احسان ،نوعدوستی ،استفاده از اشعار
سعدی و حکایتی از بوستان و بیان تجربیات اعضا در مورد احسان و نوعدوستی.
هدف :آشنایی با آثار مثبت احسان و نوعدوستی بر سالمت روان و آرامش درونی.
جلسه پایانی :جمعبندی نهایی از جلسات و پر کردن پرسشنامههای پسآزمون ،قدردانی از اعضا و پایان جلسه.

ابزار پژوهش
مقیاس اضطراب وجودی گود و گود :برای سنجش اضطراب وجودی از مقیاس اضطراب وجودی  92مادهای گود و گود ()7315
استفاده میشود .گنجی ( )7988این پرسشنامه را به زبان فارسی ترجمه و اعتباریابی نمود .نمرهگذاری این پرسشنامه بهصورت
صحیح ( )7و غلط ( )3است .دامنه نمرات افراد در این مقیاس بین صفر تا  92است که نمره باالتر نشاندهنده اضطراب وجودی
باالتر است .سازندگان این مقیاس گزارش کردهاند که روایی آن را از طریق مبسته کردن مواد آزمون با پرسشنامه اضطراب ساراسون
و گانزر ( )7312و انگیزه موفقیت جکسون ( )7313محاسبه کردند که همبستگی مواد با ترکیب این دو پرسشنامه از  3/22تا 3/12
و بهطور متوسط  3/53به دست آمد و چنین نتیجهگیری کردند که روایی آزمون به حدی است که میتواند بهعنوان آزمون نهایی در
نظر گرفته شود .همچنین گنجی گزارش کرد که پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایی حدود  3/13و روایی آن حدود
 3/83بهدستآمده است .سازندگان این مقیاس پایایی آن را  3/83گزارش نمودهاند .ویمس ( )2335و همکاران پایایی این مقیاس با
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استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  3/17و ضریب بازآزمایی آن را در یکفاصله دوهفتهای  r=3/12محاسبه نمودند .در ایران
نیز گنجی ( )7988گزارش کرد که پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایی حدود  3/13بهدستآمده است.
یافتهها
جدول  .2میانگین و انحراف معیار نمره کل اضطراب وجودی به تفکیک گروه آزمایش و گروه کنترل در مراحل پیشآزمون-
پسآزمون
پیشآزمون

گروه

متغیر

کنترل

اضطراب وجودی

27/53

آزمایش

اضطراب وجودی

29/53

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

5/13

21/23

7/18

9/13

25/33

7/92

همانطوری که در جدول  2مالحظه میشود میانگین و انحراف معیار نمره کل اضطراب وجودی در گروه آزمایش در مرحله
پیشآزمون ( 29/53 )9/13و در مرحله پسآزمون ( 25/33 )7/92است و نمره کل اضطراب وجودی در گروه کنترل در مرحله
پیشآزمون ( 27/53 )5/13و در مرحله پسآزمون ( 21/23 )7/18است.
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برای بررسی همگنی واریانس متغیرها ،از آزمون لوین استفاده شد .نتایج حاصل از همگنی واریانسها در جدول  9نشان دادهشده
است.
جدول  .9نتایج حاصل از آزمون لوین جهت همگنی واریانسها بین متغیرهای وابسته در گروه آزمایش و گواه
متغیرها

F

df1

df2

سطح معناداری

اضطراب وجودی

7/715

7

28

3/23

جدول  9نشان میدهد که آزمون لوین در متغیر اضطراب وجودی ( )f=3/331 , p=3/87معنادار نمیباشد؛ بنابراین ،واریانس گروه
آزمایش و گروه گواه در آزمون اضطراب وجودی بهطور معناداری متفاوت نیست و فرض همگنی واریانسها تائید میشود.
معنویت درمانی بر اضطراب وجودی دانشآموزان دختر شهرستان خرمشهر تأثیر دارد.
جدول  .5نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره بر روی نمرههای پسآزمون اضطراب وجودی گروههای آزمایش و گواه با کنترل
پیشآزمون
متغیرها

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

Sig

اتا

پسآزمون اضطراب

25/339

7

25/339

3/833

3/329

3/711.

اثر اصلی گروه

9312/111

7

9312/111

823/79

3/3337

3/318

خطای باقیمانده

771/953

21

5/933

همانطور که در جدول  5مالحظه میشود بین دختران گروه آزمایش و گروه گواه در مرحله پسآزمون از لحاظ اضطراب وجودی
تفاوت معنیداری وجود دارد ( )f=3/833 , p=3/32بنابراین فرضیه اول تأیید میگردد.
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جدول .3نتایج تحلیل کواریانس یکراهه در متن مانکوا بر روی نمرههای پسآزمون اضطراب وجودی گروههای آزمایش و گواه با
کنترل پیشآزمون
متغیرها

اضطراب وجودی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

9173/213

7

9173/213

F

7/33

سطح
معنیداری
3/337

اتا

3/38

توان آزمون

3/33

همانطور که در جدول  3مالحظه میشود بین دختران گروه آزمایش و گروه گواه در مرحله پسآزمون از لحاظ اضطراب وجودی
تفاوت معنیداری وجود دارد ( )f=7/33 , p=3/337بنابراین فرضیه  2تأیید میگردد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره این فرضیه را مورد تائید قرار داده و نشاندهنده آن است که آموزش معنویت درمانی بر اضطراب
وجودی دانشآموزان مؤثر است .این یافته با نتایج پژوهش غباری بناب و همکاران ( ،)7988اژدری فرد و همکاران ( ،)7983مرعشی
و همکاران ( ،)7937تمپلر و راف ،)7313( 7اشریو و ادلشتاین ،)2335( 2هاردینگ و همکاران ( ،)2333کسبیر ( )2333همسو است.
غباری بناب و همکاران ( ،)7988در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند ،دانشجویانی که سبک دلبستگی ایمن به خدا دارند،
اضطراب وجودی کمتری نشان میدهند .اژدری فرد و همکاران ( ،)7983در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که آموزش
عرفان و معنویت ،در افزایش سالمت روان و بهبود عملکرد جسمانی و عملکرد اجتماعی و کاهش اضطراب و افسردگی دانشآموزان
تأثیر دارد .در پژوهش مرعشی و همکاران ( ،)7937با موضوع تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روانشناختی ،اضطراب
1 Templar & Raaf
2 Shrive & Adelstein
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وجودی و هوش معنوی صورت گرفت .یافتههای پژوهش نشاندهنده تأثیر آموزش هوش معنوی بر کاهش اضطراب وجودی است.
غالمی و بشلیده ( ،)7933در پژوهشی با عنوان «اثربخشی کارآمدی آموزش معنویت بر زنان مطلقه» به این نتیجه رسیدهاند که
کارآمدی آموزش معنویت ،بهطور معناداری میزان سالمت عمومی زنان مطلقه را افزایش داده است .پژوهشهای کسبیر (،)2333
نشان داد که درک تقدس و روحانیت که خود شامل تعالی یعنی درک یک حقیقت بزرگتر و واال در ورای ظاهر و غایتگرایی
یعنی درک ارزش و مقصدی نهایی است ،به افراد کمک میکند تا اضطراب وجودی خود را کنترل کنند و از آثار مخرب آن در امان
باشند .او در یک پژوهش تجربی ،نشان داد کسانی که اعتقاد آنها به یک وجود مقدس و یک حقیقت برتر در ورای ظواهر مادی و
وجود غایتی برای هستی ،تقویت میشود .هنگامیکه به یاد مرگ خود میافتند ،در مقایسه با گروه کنترل ،کمتر دچار اضطراب
وجودی میشوند .در برخی پژوهشها هم به اعتقاد به خدا و اضطراب مرگ همبستگی منفی یادشده است .هاردینگ و همکاران
( ،)2333تمپلر و راف ( ،)7313در پژوهشهای خود به این نتیجه دست یافتند که بین تردید نسبت به زندگی اخروی ،با اضطراب
وجودی رابطه مثبت و معنادار و بین اعتقاد به زندگی اخروی و اضطراب مرگ رابطه منفی و معنادار وجود دارد (هنری.)2373 ،
جهتگیری مذهبی درونی ،بر کاهش اضطراب وجودی و رگه اضطرابی مؤثر است (اشریو نیجر و ادلشتاین.)2335 ،
با توجه به نتایج پژوهشهای صورت گرفته که همگی بر نقش مؤثر سازههای معنوی و مذهبی در بهبود اضطراب در نمونههای
موردتحقیق خود صحه میگذارند ،در این پژوهش نیز مشخص شد که آموزش معنویت درمانی به دانشآموزان دختر میتواند بر
کاهش اضطراب وجودی آنان مؤثر باشد .تدوین و بهکارگیری پروتکل مداخالت روانی – معنوی با رویکرد معنویت درمانی و با
محوریت مباحثی چون هدفمند بودن خلقت ،صبر و شکیبایی در برابر آزمونهای الهی ،توکل ،شکر و رضایت ،گناه و توبه که از
مباحث مورد تأکید در معنویت درمانی است ،موجبات کاهش اضطراب وجودی را در گروه نمونه فراهم نموده است .شواهد
پژوهشی نیز رابطه سازههای مذهبی و معنوی را با اضطراب وجودی تائید کردهاند .از کسبیر ( ،)2333با استفاده از روشهای توصیفی
و تجربی نشان داد که درک تقدس و روحانیت به افراد کمک میکند تا اضطراب وجودی خود را مهار کنند و از آثار مخرب آن در
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امان باشند؛ بنابراین همانگونه که در فصل دو اشاره شد ،به اعتقاد کلینبل ( ،)7312نیز اگر به تهدیدهای پدیدآورنده اضطراب وجودی
توجه کنیم درمییابیم که تنها چیزی که قادر است این اضطراب را در مسیر صحیح مهار کند عبارت است از برخورداری از یک
فلسفه معنیدار برای زندگی ،تالشی مخلصانه در راه اهداف این فلسفه ،اعتقاد به اینکه حیات بشر واالتر از مرزهای مادی است،
برخورداری از حس اعتماد و توکل عمیق به خدا و اتحاد با هستی است .همانگونه که بیان شد همه این عناصر با آموزش معنویت
درمانی قابلدستیابی هستند.
ازآنجاکه پژوهش حاضر بر روی دانشآموزان دختر پایه اول متوسطه صورت گرفته در خصوص تعمیم نتایج آن به دیگر جمعیتها
بایستی بااحتیاط عمل شود .با توجه به اینکه اجرای این پژوهش محدود به جنسیت مؤنث میشود و با توجه به متفاوت بودن شرایط
و همچنین خصوصیات ذاتی و جنسیتی برای تعمیم این نتایج به جنسیت مذکر باید احتیاط کرد .با توجه به اینکه این تحقیق بر روی
جنس مؤنث و همچنین در یک محدوده مشخص اجراشده است شایسته است که در مناطق دیگر و همچنین بر روی جنسیت دیگر
هم تحقیق الزم صورت گیرد .گروههای آزمایش و کنترل در بازههای زمانی متفاوت مورد پیگیری قرار بگیرند تا میزان ماندگاری
اثربخشی آموزش معنویت درمانی در اضطراب وجودی تعیین شود .در پژوهشهای آینده تأثیر معنویت درمانی مبتنی بر مثبت نگری
را در سایر حوزهها مانند پیشگیری و درمان مسائل روانی در نوجوانان و کودکان و همچنین در زمینههای تحصیلی و دیگر حوزهها
مانند ارتقای سالمت روان و بهزیستی ذهنی و مقابله با استرس موردبررسی و مطالعه قرار دهند .با توجه به اینکه محقق در این
تحقیق به معنویت درمانی و تأثیر آن بر اضطراب وجودی پرداخته ،شایسته است که نتایج این تحقیق با تحقیقات درمانهای دیگری
مثل معنا درمانی ،ذهن آگاهی نیز مقایسه شود.
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The effectiveness of spiritual therapy training on existential anxiety in students
Abstract
The purpose of this study was to determine the effectiveness of spiritual therapy training on existential
anxiety in students". The method of this study was a semi-experimental type of pre-test and post-test with
control Group. The statistical population of this study was all of 395 first-year high school girl students
from Khorramshahr schools who were studying in the first half of 2017-2018. Using cluster random
sampling, 30 subjects were selected as sample and in two groups of 15 people (control group and
experimental group) were randomly divided into two groups. Teaching spiritual therapy was performed on
the experimental group during 8 sessions. One hour and a half. The research tools was a Goodwood
existential anxiety questionnaire. The results showed that training spiritual therapy was effective in reduced
the existential anxiety of students. Based on the findings of this research ،it can be concluded that spiritual
therapy can be used to reduced the existential anxiety as an effective method.
Keywords: spiritual therapy, existential anxiety, students.
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