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مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احســاس 
تنهایی دانشــجویان انجام گردید. به این منظور 389 دانشــجو در دو گروه 
دانشجویان زائر )گروه آزمایش شامل60 مرد و 151 زن( و دانشجویان غیرزائر 
)گروه کنترل شــامل 59 مرد و 119 زن( از سه دانشگاه شهر تهران، به شیوه 
نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار های مورد استفاده در این پژوهش 
پرسش نامه احساس تنهایی ایرانی )ILQ(، پرسش نامه احساس تنهایی معنویـ  
مذهبی )S-RLQ( و مقیاس جهت گیری مذهبی بود. نتایج پژوهش به تفکیک 
هر  یک از خرده  مقیاس ها و با توجه به نقش تعدیل کنندگی جهت گیری مذهبی 
و جنس، از طریق روش تحلیل کواریانس مورد بررسی قرار گرفت و مشخص 
گردید که زیارت )به طور خاص زیارت امام رضا)ع(( به عنوان یک رفتار دینی، 
از طریق برقراری پیوند  هــای عاطفی و معنوی میان زائران و اولیاء الهی، در 
افرادی که جهت گیری مذهبی پایین تری داشــتند، موجب کاهش ابعاد منفی 
احساس تنهایی  گردید. به عالوه زیارت در سطوح باالی جهت گیری مذهبی، 

موجب افزایش بعد مثبت تنهایی در زنان و کاهش آن در مردان شد. 
 واژگان كلیدی:

زیارت، احساس تنهایی، احساس تنهایی معنویـ  مذهبی، ابعاد مثبت و منفی 
احساس تنهایی، جهت گیری مذهبی
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مقدمه و بیان مسئله
انسان همواره در پی کسب مهارت هایی جهت تسهیل ارتباط خود با دیگران و در نتیجه 
تکامل شــخصی است. )بیابانگرد، 1372؛ نقل از برنا و ســواری، 1389: 59( بامیستر و 
الری1  با طرح »فرضیه تعلق داشــتن2«، تمایل فراگیر انســان به برقراری و حفظ حداقل 
چند ارتباط بین فردی، طوالنی مدت، مهم و مثبت را بیان می کنند. )بامیســتر و الری، 
1995: 498( نیاز به تعلق داشتن چیزی بیش از نیاز به یک تماس اجتماعی است و در 
حقیقت به تعامالت اجتماعی مثبت و صمیمانه با افراد دیگر اشاره دارد. شکست در این 
نیاز اساسی می تواند به احساس انزوای اجتماعی، بیگانگی و احساس تنهایی منجر شود. 
بنابراین، یکی از موضوعاتی که در زمینه روابط بین فردی، در طول 35 ســال گذشــته، 

مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته »احساس تنهایی« است. 
احســاس تنهایی یک تجربه  جهانی است که ورای سن، جنس، موقعیت اجتماعی و 
فرهنگ رخ می دهد. )روکاچ و ونگاس3، 2012( با وجود تمام امکانات و پیشــرفت هایی 
که در اختیار انســان قرن بیســت و یک است، اما هنوز در جوامع مدرن و فرامدرن امروز 
ســردرگمی ها، خألها و دغدغه هایی وجود دارد که منجر به احســاس تنهایی می شــود. 
)ویکتور و یانگ4، 2012: 85( مطالعات نشــان می دهند که میان تنهایی و آســیب  های 
روان شناختی مانند افســردگی )نانجل5 و دیگران، 2003: 555-546(، افکار خود کشی 
)کید6، 2004: 31 و استراوینسکی و بویر7، 2001: 33( و اضطراب )جانسون8 و دیگران، 
2001: 228( ارتباطی مثبت و قوی وجود دارد و در مقابل احساس تنهایی با جنبه  های 
مثبت ســالمت روان مانند عزت نفس، رضایت از زندگی و مهارت  های اجتماعی رابطه ای 

معکوس و منفی دارد. )هو9 و دیگران، 2013: 456 و سودا10، 2013: 204(
ا ما از زاویه دید برخی دیگر از روان شناسان )مانند النگ11 و دیگران، 2003: 583-578؛ 

1. Baumeister & Leary
2. Blongingness Hypothesis
3. Rokach & Venegas
4. Victor & Yang
5. Nangle
6. Kidd
7. Stravynski & Boyer
8. Johnson
9. Hu
10. Suheda
11. Long
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نیلسون1 و دیگران، 2006: 101-93( احساس تنهایی همواره یک احساس رنج آور نیست 
و می تواند جنبه  های مثبتی نیز داشته باشد. این مطالعات بیشتر بر شکلی از تنهایی تأکید 
دارنــد که آن را »خلوت2« می نامند و بیان می کنند که فرد به زمانی برای تنها بودن نیاز 
دارد تا از فشــار های اجتماعی بیاســاید و فرصتی برای تأمل و اندیشه، تحول شخصیت، 
معنویــت و خالقیت خود بیابد. )نیلســون و دیگــران، 2006؛ النگ و دیگران، 2003 و 
روکیچ، 2000: 629( به منظور بررســی بیشــتر این بعد از تنهایی، النگ )2000؛ نقل از 
النــگ و دیگران، 2003: 580( مطالعه ای را انجام داد که طی آن به 9 الگو برای تنهایی 
دســت یافت: 7 الگوی مثبت )مانند تنهایی برای صمیمیت، آرامش درونی و معنویت(، 
یک الگوی خنثی )تنهایی برای تفریح( و یک الگوی منفی )احســاس تنهایی(. بنابراین 
می توان گفت احساس تنهایی، براساس نیاز درونی و هدف فرد، می تواند تجربه ای رنج آور 
و دردناک باشد و یا پدیده ای خوب و خوشایند که فرد فعاالنه در جست و جوی آن است.

مسلماً ایجاد چنین فرصت هایی که فرد نیز، خود مشتاقانه و فعاالنه به دنبال آن است، 
بر مســائل فردی و اجتماعی او اثرگذار خواهد بود؛ چرا که هم آســایش مطلوبی را برای 
فرد در پی دارد و هم باعث افزایش انرژی و اشــتیاق او در روابط اجتماعی اش می شــود. 
همان طور که در فرهنگ اسالمی نیز، فراهم نمودن چنین خلوتی توصیه می شود. به عنوان 
مثال، امام کاظم)ع( به پیروان خود توصیه نموده اند که »بکوشید که اوقات شبانه روز شما 
چهار قسمت باشد: قسمتی برای مناجات با خدا، قسمتی برای تهیه معاش، قسمتی برای 
معاشرت با برادران و افراد مورد اعتماد که عیب  های شما را به شما می فهمانند و در دل 
به شما اخالص می ورزند و قسمتی را هم که در آن خلوت می کنید و به درک لذت  های 
حالل )و تفریحات ســالم( می پردازید؛ و به وســیله این قسمت است که بر انجام آن سه 

قسمت دیگر توانا می شوید.« )ابن شعبه حرانی، 1404 هـ .ق: 409(
از سویی دیگر، می توان گفت که یکی از دغدغه  های مهم امروز بشر دین داری و گرایش 
به معنویت است. دین و معنویت به زندگی پیچیده  انسان قرن بیست و یک معنا می دهد 
و او را از سرگردانی و پوچی رهایی می بخشد. دین داری ابعاد و جنبه  های مختلفی دارد که 
یکی از آنها مناسک و آداب دینی )بعد عملی( است. تحقیقات نشان می دهند که عمل به 
باور های دینی می تواند بسیاری از تنش ها و ناراحتی  های فرد را کاهش داده و مایه  آرامش 

1. Nilsson
2. Solitude
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او گردد. )مفیدی1 و دیگران، 2007: 681؛ پترسون2، 2000: 44 و گارتنر3، 1996: 7( در 
هر دینی اعمال و مناسکی وجود دارد که پیروان آن دین به انجام آن اعمال توصیه شده اند. 
در این میان، دین اسالم پیروان خود را به انجام اموری همچون نماز، روزه، دعا، توکل به 
خدا و توسل به بزرگان دین، زیارت و... سفارش نموده است. انجام این امور سبب می شود 
که انســان خود را در جهان هســتی تنها و ســرگردان نپندارد و در سختی ها و مشکالت 
زندگی با تکیه بر نیروی الهی، دشواری و تنش کمتری را احساس کند. در حقیقت از نگاه 
دین نیاز انسان به پیوندجویی و محبت با سایر افراد، در امتداد نیاز معنوی او به دوستی با 
خدا اســت و بهداشت روانی انسان زمانی تأمین می شود که او رابطه ای محبت آمیز با خدا 
داشته باشد. در این نگاه، محور همه دوستی ها، دوستی با خدا و اولیای اوست. )ساالری فر 
و دیگران، 1390: 128( یکی از رفتار های دینی که نشان دهنده و تقویت کننده این دوستی 
و محبت است، زیارت امامان معصوم و بزرگان دین است. در نگاه دینی امام واسطه  فیض و 
رحمت خداوند بر بندگان و فردی است که انسان را در مسیر الهی هدایت می کند و این اثر 
هدایتی حتی بعد از مرگ او نیز ادامه می یابد. بنابراین دیدار و زیارت آنان چنان در زمان 
حیات و چه بعد از مرگ ایشان می تواند انسان را از آثار این ارتباط معنوی بهره مند سازد. 
از جمله آثار روان شــناختی این عمل دینی در بعد فردی آن، این است که به دلیل فضای 
معنوی حاکم در این َمشــاهد شریف، زائران نوعی پاالیش و پاکی و نزدیکی به خدا را در 
خود احســاس می کنند که موجب آرامش آنها می گردد و در بعد اجتماعی نیز، زیارت از 
مهم ترین عوامل شکل گیری تقویت و تعمیق هویت  های جمعی است. )زمانی، 1391: 55(

این عمل عبادی در دین و فرهنگ ایرانیان از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت. حضور 
ایرانیان به مناســبت  های گوناگون در زیارتگاه ها و درخواست کمک و یاری از امامان در 
مشکالت دنیوی و اخروی و رفتار های دیگری از این دست، می تواند نشانه ای باشد از احساس 
امنیت و آرامشی که افراد در این اماکن مذهبی به دست می آورند. با این حال، پژوهش  های 
داخلی در حوزه روان شناسی، در این زمینه بسیار اندک است و این مطالعه در نظر دارد 
که گامی در جهت بررســی آثار روان شناختی این عمل دینی بردارد.  همچنین در بیشتر 
تحقیقات، احســاس تنهایی به عنوان یک هیجان منفی و امری آسیب زننده برای سالمت 
روان فرد در نظر گرفته شده است؛ در حالی که در نگاه فلسفی و وجودی، احساس تنهایی 
1. Mofidi
2. Peterson
3. Gartner
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همیشه یک احساس منفی و مخرب نیست و گاهی می تواند مفید نیز باشد، مانند زمانی 
که انســان برای انجام یک عمل عبادی به تنهایی و خلوت روی می آورد. زیارت نیز یک 
عمل عبادی است که فرصتی را برای خلوت کردن انسان و راز و نیاز با خدا فراهم می کند 
و او را برای مدتی از دغدغه  های زندگی روزمره جدا می ســازد، بنابراین خلوتی که در اثر 
زیارت فراهم می شود، موجب کسب آرامش و ایجاد رشد فردی و روحی انسان خواهد شد.

پیش از این اشاره شد که در نگاه دینی امام واسطه فیض الهی بر همه بندگان است. اما 
ممکن است که میزان اثرپذیری و بهره گیری افراد از آثار روان شناختی این عمل دینی بنا 
به میزان باورها و اعتقادات مذهبی آنها متفاوت باشد. به عبارت دیگر، بررسی این موضوع 
برای محققان حائز اهمیت بود که آیا افراد با اعتقادات مذهبی متفاوت، ممکن اســت به 
شکل  های مختلفی از زیارت بهره گیرند و کسب آرامش حاصل از این عمل عبادی تا چه 

میزان متأثر از اعتقادات خود فرد است. 
به این ترتیب، مسائلی که پیش روی این پژوهش است این است که:

1. آیــا زیارت امام رضا)ع( به عنوان یــک رفتار دینی و از طریق فرصتی برای برقراری 
یک ارتباط و پیوند معنوی می تواند تأثیری بر کاهش بعد منفی و افزایش بعد مثبت 

تنهایی داشته باشد؟
2. آیا براساس نقش تعدیل گری جهت گیری مذهبی، تأثیر زیارت امام رضا)ع( بر ابعاد 

مختلف احساس تنهایی متفاوت است؟
3. آیا تأثیر زیارت بر احساس تنهایی در مردان و زنان متفاوت است؟

به دلیل اینکه همه ساله حجم انبوهی از زائران و مشتاقان امام رضا)ع( به زیارت ایشان 
می روند، اما تا کنون )در حد بررسی  های پژوهشگران( پژوهشی به طور مشخص به بررسی 
آثار روان شناختی زیارت ایشــان بر احساس تنهایی نپرداخته است؛ بررسی این موضوع 
می تواند یافته  های حائز اهمیتی را در اختیار زائران و متولیان زیارت این بارگاه قرار دهد 
تا با آگاهی از پیامد  های روان شــناختی این رفتار مذهبی، به عنوان یک راهبرد مقابله ای 
متناسب با فرهنگ عقاید دینی جامعه ایران در برابر احساس تنهایی، زمینه استفاده هرچه 

بیشتر از این بارگاه مقدس و برقراری این ارتباط معنوی را فراهم نمایند.

پیشینه
احســاس تنهایی، احساســی منحصر به فرد اســت که ارائه یک تعریف واحد از آن کار 

تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس ...
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دشواری است. در بسیاری از تعاریف، احساس تنهایی تجربه ای فاعلی و ذهنی، آزار دهنده، 
پریشان کننده و به عنوان یک مشکل اصلی در سالمت روان تلقی می شود )ریدیک و کلر1، 
1992: 20( و با ادراک فرد از نیاز به صمیمیت و روابط اجتماعی محقق نشده  در ارتباط 
اســت. )پپلو و پرلمن2، 1982( دی   یانگ  گرولد و وان تیلبرگ3 نیز احســاس تنهایی را 
با ارزیابی ذهنی از موقعیت هایی که فرد در آنها درگیر اســت مرتبط می دانند که به دو 
صورت مشــخص می شــود: یا از طریق تعداد روابط دوستانه کمتر از میزان مطلوب برای 
فرد )احســاس تنهایی اجتماعی( و یا از طریق موقعیت هایی که در آنها صمیمیت مورد 
انتظار فرد از یک رابطه نزدیک و عاطفی محقق نمی شود )احساس تنهایی عاطفی(. )دی   

یانگ  گرولد و وان تیلبرگ،2010 : 122( 
در سال های اخیر نقش مذهب و باورها و رفتار های دینی بر جنبه  های مختلف سالمت 
روان مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. یکی از موضوعات روان شناختی نیز که ارتباط 
آن با مذهب مورد بررســی قرار گرفته احســاس تنهایی است. پژوهش  های انجام شده در 
زمینه مذهب و احســاس تنهایی حاکی از آن هستند که مذهب می تواند به طور مستقیم 
)به عنوان یک راهبرد مقابله ای( و غیرمســتقیم )از طریــق تأثیر بر متغیر های مرتبط با 
احســاس تنهایی از قبیل افسردگی، حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی( باعث کاهش 
احساس تنهایی گردد. )کیرک پاتریک4 و دیگران، 1999: 522-513؛ ساویر5 و دیگران، 
2008: 4؛ روکیچ و ونگاس، 2012؛ هومن و دیگران، 1389 و واحدی و دیگران، 1389(

هومن و همکاران دریافتند که بهزیستی معنوی6 از طریق تقویت احساس خودکارآمدی 
و رضایت از زندگی، احســاس تنهایی را کاهش می دهد. آنها بیان می کنند که بهزیستی 
معنوی از یک ســو باعث می شود که فرد احساس کند که یک نیروی برتر از او محافظت 
می کند و به او توجه دارد و از سویی دیگر موجب ارتباط بهتر فرد با دیگران و در نتیجه 
دریافت منابع حمایت اجتماعی بیشــتری شود. )هومن و دیگران، 1389: 28( واحدی و 
همکاران نیز داشــتن ارتباط با خدا و بهزیستی معنوی را موجب کاهش احساس تنهایی 
اجتماعی و هیجانی و در نهایت افسردگی می دانند. آنها معتقدند که باور های دینی می تواند 
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به درک فرد از زندگی و هستی، ساختار و چارچوب منسجمی دهد که شخصیت او را در 
برابر پراکندگی و تجزیه حمایت کند. )واحدی و همکاران، 1389: 20(

ســاالری فر و همــکاران دریافتند که انجام رفتار های دینــی مانند عبادت و نیایش، 
حضور در مراســم مذهبی و محل  های عبادت، لحظاتی تفکر و تأمل و سایر رفتارهایی از 
این دست، تجربه  های دینی و عرفانی را در پی دارد که موجب شادمانی، ایجاد نگرش  های 
نوع دوســتانه و ارتقای سطح زندگی مذهبی فرد می شود. )ساالری فر و همکاران، 1390: 
120( موســوی و همکاران نیز مشاهده کردند که رابطه منفی معناداری میان حضور در 
اجتماعات مذهبی با بیماری  های حاد قلبی وجود دارد. )موسوی و همکاران، 1380: 221(

با وجود تحقیقاتی که به آنها اشاره شد، اما باید گفت که تاکنون مطالعات روان شناختی 
اندکی، مشــخصاً برای بررســی آثار زیارت بر زائران انجام شده است. اما همین مطالعات 
اندک نیز نشــان داده اند که این رفتار دینی، ســبب کاهش خشم و اضطراب و اختالالت 
روانی می شود. )رک: دولتشاهی و پهلوان، 1384( بیشتر تحقیقات انجام شده در این زمینه 
موضوع حج را مورد بررسی قرار داده اند و یافته  های آنها نشان داده است که حج و زیارت 
خانه خدا با افزایش سالمت عمومی فرد )خداپناهی و حیدری، 1382: 330(، شادکامی 
زائــران )گلزاری، 1389: 126-111( و کاهش نشــانه  های اضطراب و نارســا کنش وری 
اجتماعی1 آنها )احمدی، 1387: 73-47( همراه بوده است. دولتشاهی و پهلوان )1384: 
85( نیز دو گروه از مســافران سفر زیارتی و سیاحتی را به لحاظ سالمت عمومی مقایسه 
کردند و دریافتند که گروهی که عازم سفر زیارتی حج بودند، در دو مرحله پیش و پس 

آزمون از سالمت روان بیشتری نسبت به گروه مسافران سفر سیاحتی برخوردار بودند.
هرچند این مطالعات بیانگر اثرات مطلوب عمل حج بر ســالمت روان افراد هســتند، 
اما توجه به این نکته ضروری اســت که عمل حج را به دلیل آداب و مناســک ویژه ای که 
برای آن مطرح اســت، باید نوع ویژه ای از زیارت تلقی نمود؛ ضمن اینکه شاید امکان آن 
برای عموم افراد و یا در تمام شــرایط فراهم نباشد. اما زیارت سایر اماکن مقدسه که در 
داخل کشــور هستند، مانند آستان مقدس امام رضا)ع(، حضرت معصومه)س( و امام زادگانی 
که در مناطق مختلف کشــور هستند و دسترســی به آنها ساده تر است، می تواند مأمنی 
باشــد برای کسب آرامش فرد. به عالوه این زیارت ها، آداب و مناسک و اعمال ویژه حج و 
زمان طوالنی آن را نیز ندارند و بنابراین می توانند به عنوان یک راهبرد مقابله ای مناسب 
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در برابر احساس تنش و تنهایی باشند. علی رغم وجود اماکن مذهبی و زیارتی فراوانی که 
در کشــور ما وجود دارد و زائران فراوانی را نیز به خود اختصاص می دهد، متأسفانه ـ در 
حد بررســی  های محققان پژوهش حاضر ـ تاکنون مطالعه ای به صورت تجربی به بررسی 
آثار روان شــناختی زیارت این اماکن مقدســه نپرداخته است. مطالعاتی که پیش از این 
نیز به آنها اشــاره شد، عموماً به شاخص کلی سالمت روان پرداخته اند و سایر مؤلفه  های 
روان شناختی را بررسی نکرده اند. به این ترتیب محققان بر آن شدند تا با توجه به جایگاه 
ویژه ای که بارگاه امام هشــتم، علی بن موسی الرضا)ع(، نزد ایرانیان دارد و همه ساله زائران 
زیادی را به خود اختصاص می دهد، اثر زیارت ایشان را بر یکی از بارزترین تنش  های دنیای 
امروز، یعنی احساس تنهایی بررسی کنند. چرا که احساس تنهایی از مفاهیم روان شناختی 
است که با روابط میان فردی در ارتباط است و بخشی از این ارتباطات میان فردی شامل 

نیاز فرد به برقراری یک رابطه مثبت و معنوی با خدا و اولیای اوست.

مبانی  نظری
کاپل 1 احساس تنهایی را به عنوان یک موقعیت هیجانی در نظر می گیرد که طی آن فرد، 
در عین حال که نیاز به دیگران را احســاس می کند، احســاس دور شدن و جدا شدن از 
آنها را نیز دارد. )کاپل ، 1988: 15( محققان بســیاری تأکید کرده اند که احساس تنهایی 
تأثیر عمده ای بر مشکالت روانی ـ اجتماعی، سالمت روان و بهزیستی جسمانی دارد. این 
تحقیقات نشان می دهند که احساس تنهایی به طور برجسته ای با خجالت، انزوای اجتماعی، 
روان رنجور خویی و کاهش تماس  های اجتماعی مانند شرکت در مراسم فوق برنامه یا مذهبی 
در ارتباط است. )رک: هنریچ و گالون2، 2006: 696( عالوه  بر این، احساس تنهایی با کاهش 
کیفیت تعامالت اجتماعی نیز در ارتباط اســت. هاکلی3 و همکاران دریافتند که احساس 
تنهایی می تواند باعث شــود که فرد در تعامالت اجتماعی، عواطف مثبت کمتر و عواطف 
منفی بیشتری را تجربه کند. در نتیجه، این تجربه ذهنی باعث کاهش صمیمیت، احساس 
درک و راحتی و افزایش تضاد و تنش در روابط می شود. )هاکلی و دیگران، 2003: 106(

با وجود اینکه عموم متخصصان و محققان روان شناســی از تنهایی و احساس تنهایی 
به عنوان یک تجربه منفی و دردناک یاد می کنند، اما در برخی از مطالعات، احساس تنهایی 
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به عنوان پدیده ای معرفی می شود که می تواند آثار مثبتی بر سالمت روان فرد داشته باشد 
و نباید تنها به عنوان یک ناکارآمدی روان شناختی به آن نگریست. در زمان فالسفه قدیم 
این سازه روان شناختی یک مفهوم مثبت و به معنای کناره گیری داوطلبانه از مشغولیت ها 
و درگیری  های روزمره برای رسیدن به هدف  های واالیی همچون تعمق، مراقبه و ارتباط با 
خداوند تلقی می شد. )دی یانگ گرولد، 1998: 74( امروزه نیز برخی روان شناسان مانند 
نیلســون و همکاران )2006( معتقدند که احســاس تنهایی به همان میزان که می تواند 
باعث رنجش و تهدید سالمت روان انسان شود و او را به سوی بیماری سوق دهد، می تواند 
به عنوان پتانسیلی برای سالمتی فرد نیز در نظر گرفته شود. گوتسکی1 چهار نوع احساس 
تنهایی را مطرح می کند: 1. تنهایی فیزیکی که در آن فرد به لحاظ فیزیکی و جســمانی 
از دیگران جدا می شود و اصطالحاً »در الک خود فرو می رود«؛ 2. احساس تنهایی که در 
نتیجه عدم پذیرش از جانب سایرین اتفاق می افتد و در واقع فرد با نوعی غربت و بیگانگی 
مواجه است؛ 3. زمانی که فرد، خودش از اطرافیان کناره گیری و با آنها احساس بیگانگی 
می کند و 4. خلوت و گوشــه گیری، که با میل شخصی فرد برای تنهایی در ارتباط است. 
در حالت اخیر، احســاس تنهایی نه تنها دیگر با رنج همراه نیست بلکه برای فرد مثبت و 
خوشــایند نیز هســت؛ زیرا در چنین حالتی، فرد فعاالنه به دنبال آن می گردد. دلیل این 
جســت وجوی فعال می تواند یافتن فرصتی بــرای تأمل و تعمق، تالش برای فعالیت  های 
هنرمندانه، راز و نیاز با خدا و... باشد. )گوتسکی، 1965؛ نقل از نیلسون و دیگران، 2006: 
95( اما به عقیده پتیگرو و رابرت2 اگرچه تنهایی عاطفی و هیجانی همیشــه به عنوان یک 
تجربه منفی تلقی می شــود، اما تنهایی اجتماعی همواره یک تجربه منفی نیست و حتی 

می تواند لذت بخش باشد. )پتیگرو و رابرت، 2008: 302-309(
از سویی دیگر، در میان عواملی که محققان برای کاهش احساس تنهایی )بعد منفی 
تنهایی( ذکر می کنند، نقش مذهب و معنویت به خوبی قابل مشاهده است. برخی محققان 
معتقدنــد که باورها و آیین  های مذهبی به عنوان یک عامل اثر گذار بر رفتار و شــناخت 
فرد، می توانند فرآیند های فکری و ارزیابی او از رویداد های روزمره و همچنین روابط او با 
سایرین را تغییر دهند. به این ترتیب، حتی رویداد های به ظاهر منفی نیز می توانند به گونه ای 
مثبت و معنادار ارزیابی شــوند و در نتیجه برخورد فرد با هیجانات و شــرایط اجتماعی 
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تسهیل گردد. )هادیان فرد، 1384: 226( مذهب از طریق وارد کردن فرد در فعالیت  های 
اجتماعی و ایجاد حمایت اجتماعی می تواند تأثیر مثبتی بر ســالمت روان داشــته باشد. 
تحقیقات نشــان می دهند که مشــکالتی از قبیل افسردگی و استرس در افراد معتقد به 
ارزش  های دینی و پای بند به رفتار های مذهبی کمتر مشاهده می شود. )سالم1، 2006(

روکیچ و ونگاس )2012( معتقدند دین داری، الگوی مقابله با احساس تنهایی را تحت 
تأثیر قرار می دهد و می تواند دیدگاه فرد به زندگی، رفتار و تعامالت اجتماعی او را تغییر 
دهــد. پارگامنت2 و همکاران نیز بیان می کنند که خدا می تواند به عنوان عضو دیگری از 
شبکه  اجتماعی در نظر گرفته شود. همچنین زندگی مذهبی، با به راه انداختن شبکه ای 
از روابط اجتماعی )مانند فعالیت  های مذهبی گروهی( می تواند نیاز انسان به تعلق پذیری را 
تأمین نماید. )پارگامنت و دیگران، 1990: 794( میلور3 و همکاران نیز معتقدند به همان 
میزان که فرد بهزیستی معنوی بیشتری داشته باشد احساس تنهایی او کمتر خواهد شد. 

)میلور و دیگران، 2008: 61-70(
عالوه بر این، مطالعاتی که در ســال  های اخیر در زمینه نیاز های معنوی انجام شــده 
اســت نشــان می دهند که الزم اســت درکنار نیاز فرد به روابط اجتماعی و بین فردی، 
نیاز های فطری انسان به داشتن یک ارتباط مثبت و صمیمانه با موضوعات معنوی )خدا، 
بزرگان و افراد مقدس دین، داشتن هدف در زندگی و...( نیز مورد توجه قرار گیرد )رک: 
ساالری فر و دیگران، 1390: 118( چرا که همان طور که وجود نقص در روابط بین فردی 
می تواند موجب احساس تنهایی و به دنبال آن بسیاری از آسیب  های روان شناختی مانند 
افسردگی شود، کاستی در روابط معنوی نیز نوع دیگری از احساس تنهایی، یعنی احساس 
تنهایی معنوی ـ مذهبی را موجب خواهد شد. احساس تنهایی معنوی ـ مذهبی نوعی از 
احســاس تنهایی است که نخستین بار، به طور مشخص، توسط رحیم زاده )1390( مطرح 
شده است. رحیم زاده در پژوهشی به منظور تبیین مدل و ساختار عاملی احساس تنهایی 
دانشــجویان ایرانی دریافت که در جامعه دانشجویان ایرانی، با توجه به عوامل فرهنگی و 
اهمیــت مذهب در این جامعه، یکی از تکیه گاه  های روانی و منابعی که فقدان آن موجب 
ایجاد احساس تنهایی می شود، منابع معنوی / مذهبی )به طور مشخص کیفیت رابطه فرد 
با خدا( است. به دنبال این یافته، قابضی و همکاران )1394( مطالعه ای را در زمینه تعیین 
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ساختار عاملی این شکل از احساس تنهایی، یعنی احساس تنهایی معنویـ  مذهبی انجام 
دادند و چهار عامل را برای آن تعیین نمودند. 

باید گفت که ادیان الهی تالش بســیاری برای ایجاد ارتباطی ســازنده و مستمر میان 
انســان و آفریدگار او از راه عبادت و ذکر انجام می دهند. زمانی که انســان بتواند در تمام 
حاالت و لحظات با خالق توانا و مهربان خود صحبت کند و از او برای غلبه بر مشکالت یاری 
بخواهد، بدون شک از تنهایی بیرون خواهد آمد. )ابوالقاسمی، 1389: 49( راکس و کانرز1 
)2001: 52-46( نشــان دادند که رابطه  معنادار منفی بین باورها و اعمال مذهبی )مانند 
نماز خواندن، کلیسا رفتن و اعتقاد قوی به مسیح)ع(( و تنهایی وجود دارد و افرادی که درک 
عمیقی از ایمان دارند، کمتر از افراد بی ایمان و بی تفاوت از احساس تنهایی رنج می برند. 
در تمام ادیان و مذاهب، اماکن مقدس و زیارت آنها از اهمیت به سزایی برخوردار است. 
با این حال نگرش ها و باورهایی که زیربنای انجام این رفتار دینی اســت ممکن اســت آثار 
متفاوتی را در پی داشته باشد. ماشواری و سینگ2 یکی از مهم ترین دالیل انجام این زیارت 
را سفری به یک مکان روحانی برای نیایش و توبه، کسب شادی و آرامش و دریافت نیروها 
و کمک  های فرامادی می دانند. )ماشواری و سینگ، 2009: 292-285( دوروکس و کارنگی3 
زیارت را فراتر از سفری به یک مکان مقدس می دانند و معتقدند که آن یک سفر درونی برای 
تأمل بر جنبه  های فیزیکی، هیجانی و معنوی »خود« است که منجر به درک بهتری از خود 
و دیگران شده و به زندگی فرد معنای عمیق تری می دهد. )دوروکس و کارنگی، 2006: 48( 
اما در دین مبین اسالم، زیارت جایگاهی بسیار رفیع تر از آنچه که در دیدگاه  های فکری 
غرب مطرح است، دارد. از نگاه اسالم عالی ترین مرحله زیارت، حقیقتی به نام لقاءاهلل است و 
تمامی زیارت  های دیگر تنها در مسیر تقرب به خدای متعال تعریف می شوند. بنابراین سطح 
و مرتبه هر زیارتی تابع میزان قربی است که به واسطه آن برای انسان زائر فراهم می شود و 
شأن زیارت در دین نیز این است که چون خداوند وجود ائمهعلیهم السالم را مظهر فضل و فیض 
خود قرار داده و آنها را شالوده دین خود ساخته، خانه  های ایشان و حتی پس از مرگ، قبور 
ایشان را نیز از سایر مکان ها متمایز ساخته است. با این مبنای فکری، انسان در زیارت هم 
به وســیله مزور )آن کس که زیارتش می کند( به سوی خدا حرکت کرده است و هم به امر 
الهی، فردی را که معرفت و محبتش واجب شده، دیدار می کند، که این خود از بزرگ ترین 
1. Connors
2. Maheshwari & Singh
3. Devereux & Carnegie
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عبادت هاســت. این گونه است که در مکتب تشّیع یاد کردن از امام راه توجه به خداست و 
زیارت او اوج این توجه است. این امر به قدری مهم است که امام رضا)ع( آن را عهد و حقی 
می دانند که از جانب امام بر گردن دوستان و شیعیان آنهاست. )بنی هاشمی، 1386: 51(

نراقی )1245-1185 هـ  .ق( در کتاب خود با عنوان معراج السعاده )1386( از زیارت 
به عنوان دیداری یاد می کند که براســاس اراده، برای مطلوبی صحیح و در مســیر الهی 
اســت و قید حیات داشتن یا نداشــتن در آن مطرح نیست. او این مفهوم را یک مفهوم 
رایج انســانی می داند که اسالم با شناســاندن آن به پیروان خود، مسیر تکامل را به آنها 
نشــان داده اســت. در احادیث و روایات دینی نیز فضیلت و آثار فراوانی برای زیارت ائمه 
و اولیای الهی و به طور خاص امام رضا)ع( نقل شــده اســت. پیامبر اکرمصلی اهلل علیه وآله درباره 
زیارت فرزندشان امام رضا)ع( می فرمایند: »هر غم زده ای که او را زیارت کند، خداوند اندوه 
و سختی او را بر طرف می کند و هر گناهکاری که به زیارت او برود، خداوند گناهانش را 

می آمرزد«. )ابن بابویه، 1381 هـ .ق: 258(
در یــک نگاه کلی می توان گفت زمانی که فرد یاد بزرگی را در دلش گرامی می دارد 
و حتی با فکر و اندیشــه خود با او ارتباط برقرار می کند و از این ارتباط، قصدی عبادی 
دارد و یــا حتی زمانی که وجود اولیای الهی را ناظر بر خود می داند و اعمال و رفتارش را 
مزین به نوعی ادب عبادی می کند، اینها همه جلوه هایی از حقیقت زیارت اســت )زمانی، 
1391: 39( که بر ابعاد مختلف فردی )احساس آرامش، صمیمیت( و اجتماعِی )دریافت 

حمایت  های اجتماعی و برقراری تعامالت جدید( احساس تنهایی اثرگذار خواهد بود.
با وجود اینکه مطالعات فراوانی رابطه مثبتی را میان مذهب و بهداشــت روان نشــان 
می دهنــد، اما همچنان در این زمینــه یافته  های نا هماهنگی وجود دارد و برخی مطالعات 
بیانگر تأثیر منفی مذهب بر ســالمت روان هستند. در این راستا آلپورت1 )1963( دو نوع 
جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی را مطرح می کند. او معتقد است که مذهب طیفی است 
که از یک ســو برای افراد معنایی ابزاری دارد و از ســویی دیگر نوعی معنا و معنایابی است 
که خود انگیزه اصلی زندگی است و ارزش درونی دارد. )جان بزرگی،1386: 347( لوییز2 و 
همکاران )2005: 1194( نیز بیان می کنند که میان شادی و جهت گیری درونی به مذهب 
رابطــه مثبت و معناداری وجود دارد، اما این رابطه در جهت گیری بیرونی قابل مشــاهده 

1. Allport
2. Lewis
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نیست. بهرامی احسان و همکاران )1384: 37( نیز در بررسی رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی 
)مذهب گرایی، سازمان نایافتگی مذهبی، ارزنده سازی مذهبی و کام جویی( با ابعاد سالمتـ  
اختالل روانی دریافتند که ابعاد مختلف جهت گیری مذهبی الگوی منسجمی را برای تبیین 
شاخص  های کلی اختالالت روانی مطرح می سازند. این محققان میان شاخص  های اضطراب با 
مذهب گرایی؛ نشانه  های روان گسستگی، پارانوئید و حساسیت در روابط بین فردی با سازمان 
نا یافتگی مذهبی؛ افسردگی و پارانوئید با ارزنده سازی مذهبی و نشانه  های وسواس، مشکالت 

جسمی، اضطراب و افسردگی با کام جویی رابطه مثبت و معناداری را یافتند.
از ســویی دیگر، زمانی که تفاوت  های جنسی مطرح می شــود، رابطه میان مذهب و 
ســالمت روان تغییر می کنــد. به عنوان مثال برخی پژوهش ها نشــان می دهند که زنان 
مذهبی تر از مردان هســتند و ارتباط مذهب و ســالمت روان در دو جنس به یک اندازه 
نیســت. )رک به: عباسی و جان بزرگی، 1389: 8( در حالی که برخی دیگر بیان می کنند 
کــه تفاوت معناداری میان زنان و مردان در این زمینه وجود ندارد. )دوراهی1 و دیگران، 
1998؛ لویز2 و دیگران، 1997و عارفی و محســن زاده، 1390( در زمینه احساس تنهایی 
نیز یافته  های متفاوت و بعضاً متناقضی در خصوص میزان احســاس تنهایی در مردان و 
زنان وجود دارد )کونیگ3 و دیگران، 1994؛ رحیم زاده، 1390 و جوکار و سلیمی، 1390: 
315(، به همین دلیل در پژوهش حاضر اثر دو متغیر جنس و جهت گیری مذهبی، تعدیل 
گردید تا مشــخص گردد که زیارت در هر یک از ســطوح این متغیرها به چه صورت بر 

احساس تنهایی دانشجویان اثر خواهد گذاشت.
جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش جوانان و به طور مشــخص دانشــجویان بودند. 
تحقیقات نشــان می دهند که احســاس تنهایی با بسیاری از متغیر های روان شناختی در 
دانشجویان، در ارتباط است. ویس4 )1973؛ نقل از ساویر و دیگران، 2008: 29( معتقد 
است که دانشجویان هم به دلیل کاهش روابط شان با خانواه و هم به دلیل ورود به محیطی 
جدید و نا آشنا و کم شدن ارتباط شان با دوستان گذشته، احساس تنهایی فردی و اجتماعی 
را تجربه می کنند. همچنین تیلور5 )2003؛ نقل از راکس، 2009( بیان می کند که 79% از 
جوانان 18 سال به باال احساس تنهایی را گزارش می کنند؛ درحالی که 53% از بزرگساالن 
1. Dorahy
2. Lewis
3. Koenig
4. Weiss
5. Taylor

تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس ...



130

راهبرد فرهنگ/ شماره سی و سوم/ بهار 1395

45 تا 54 ساله و 37% از افراد باالی 55 سال احساس تنهایی می کنند.

روش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات بنیادی اســت که به روش شبه آزمایشــی و براساس طرح 
گروه کنترل نا هم ارز و با اســتفاده از روش رگرســیون سلسله مراتبی و تحلیل کواریانس 

تک متغیره انجام شده است.

جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش دانشــجویان دختر و پســر مقاطع مختلف تحصیلی است که 
در سال تحصیلی 1392-1391 مشغول به تحصیل بوده و از طریق اردو های دانشگاهی 
به ســفر زیارتیـ  ســیاحتی مشــهد )زیارت امام رضا)ع(( رفته اند. نمونه پژوهش از میان 
دانشــجویان دختر و پسر ســه دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران و شهید بهشتی به شیوه 
نمونه گیری در دســترس انتخاب گردید؛ به این ترتیب که گروه آزمایش شامل 211 نفر 
)60 مرد و 151 زن( وگروه کنترل شــامل 178 نفر )59 مرد و 119 زن( بود. میانگین 
سن شرکت کنندگان 22 سال )حداقل 18 وحداکثر 38 سال( و انحراف معیار سنی 3/02 
بود. ویژگی  های جمعیت شناختی شرکت کنندگان در جدول شماره 1 آورده شده است.

جدول 1: ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان

متغیر
گروه کنترلگروه آزمایش

درصدفراوانیدرصدفراوانی

دانشگاه

14066/49050/6عالمه طباطبایی
6329/97341تهران

83/8158/4شهید بهشتی
جنس

6028/45933/1مرد
15171/611966/9زن
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متغیر
گروه کنترلگروه آزمایش

درصدفراوانیدرصدفراوانی

وضعیت تأهل

18788/615587/1مجرد
167/62312/9متأهل

83/800بی جواب
مقطع تحصیلی

14669/211564/6کارشناسی
4621/85430/3کارشناسی ارشد

10/563/4دکترا
188/531/7بی جواب

محل اقامت

8238/95028/1ساکن خوابگاه
11152/612168ساکن تهران

188/573/9بی جواب

ابزار های سنجش
در این پژوهش از سه پرسشنامه زیر استفاده شد:

1. پرسشنامه احساس تنهایی ایرانی )ILQ1؛ رحیم زاده، 1390(: این پرسشنامه به منظور 
شناسایی ساختار عاملی احساس تنهایی دانشجویان ایرانی و دستیابی به تبیینی متناسب 
با فرهنگ و جامعه ایرانی تهیه شده است و شامل 43 گویه و 5 عامل خانواده )14 گویه 
و بیانگــر کمیت و کیفیت روابط فرد با خانواده (، دوســتان/ همگنان )12 گویه و بیانگر 
احســاس تنهایی فرد در ارتباط با دوستان، هم کالسی ها و گروه  های بزرگ تر(، هیجانی/ 
عاطفی )8 گویه(، فردیت/ فاصله با دیگران )4 گویه و نشان دهنده احساس متفاوت بودن 
با دیگران، درک نشدن توسط دیگران و فقدان ادراک صمیمیت و صداقت در اطرافیان( 
و معنــوی/ مذهبی )5 گویه و بیانگر ارتباط فرد با خدا( اســت. این پرسشــنامه در یک 
مقیــاس 4 درجه ای لیکــرت از »کاماًل موافقم« تا »کاماًل مخالفم« نمره گذاری می شــود. 
رحیــم زاده )1390( ضریــب آلفای کرونباخ را برای عامــل اول 0/89، عامل دوم 0/82، 

1. Iranian Loneliness Questionnaire
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عامل سوم 0/85، عامل چهارم 0/66، عامل پنجم 0/86 و کل آزمون 0/94 گزارش کرده 
اســت. ضریب بازآزمایی عامل  ها نیز )بدون تفکیک بــه دو فرم موازی و با 97 گویه( در 
دامنه 0/72 تا 0/79 بیان شــده است. این پرسشنامه با بسیاری از مقیاس  های احساس 
تنهایی، از قبیل UCLA1، احساس تنهایی هستی گرا )ELQ2(، احساس تنهایی هیجانی 
و اجتماعی بزرگســاالن، احساس تنهایی دی یانگ گرولد و مقیاس تک سؤالی احساس 
تنهایی )OILS3( همبســتگی باال و قابل قبولی )دامنــه 0/56 تا 0/78( دارد. همچنین 
دامنه ضریب همبســتگی هر یک از عامل ها به طــور جداگانه با مقیاس  های باال 0/42 تا 
0/84 گزارش شــده اســت. )رحیم زاده، 1390( به دلیل اینکه مدت کوتاهی از تهیه این 
ابزار می گذرد، تاکنون مطالعه دیگری میزان اعتبار و روایی آن را گزارش نکرده است. در 
پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ برای 43 ســؤال 0/938 و آلفای خرده مقیاس  های 
خانواده، دوستان/ همگنان، هیجانی/ عاطفی، فردیت/ فاصله با دیگران و معنوی/ مذهبی 

به ترتیب 0/897، 0/849، 0/844، 0/656 و 0/840 به دست آمد. 
2. پرسشنامه احساس تنهایی معنویـ  مذهبی )S-RLQ4(: این پرسشنامه جهت شناخت 
عمیق تر و اندازه گیری دقیق تر احساس تنهایی معنوی ـ مذهبی، نوعی از احساس تنهایی 
که تاکنون محققان این زمینه به صورت دقیق و مشخص به آن نپرداخته اند، توسط قابضی 
و همکاران )1394( تهیه شــده است. این مقیاس احساس تنهایی فرد در ارتباط با منابع 
معنوی مانند خدا و اولیاء دین و همچنین بعد مثبتی از تنهایی که معموالً »خلوت« نامیده  
می شود را مورد توجه قرار داده است. این ابزار شامل 44 گویه و 4 خرده مقیاس است که 
در یک طیف لیکرت 5 درجه ای )از نمره 1 برای کاماًل موافقم تا نمره 5 برای کاماًل مخالفم( 
نمره گذاری می شــود که البته در برخی گویه ها نمره گذاری معکوس است. سه عامل اول 
این پرسشنامه )ارتباط با اولیاء دین با 13 گویه، ارتباط با معنای زندگی/ تنهایی وجودی با 
17 گویه و ارتباط با خدا با 10 گویه( بیانگر خأل و تنهایی است که فرد در ارتباط خود با 
این منابع دینی و معنوی احساس می کند و عامل چهارم، یعنی ارتباط با خود )با 4 گویه( 
نشان دهنده بعد مثبت تنهایی و خلوتی است که فرد با خود دارد. قابضی و همکاران اعتبار 
این پرسشــنامه را روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی مورد بررسی قرار دادند که ضریب آلفا 
برای کل پرسشنامه 0/93 و برای هر یک از عامل  های ارتباط با اولیاء دین، ارتباط با معنای 
1. University of California Los-Angeles
2. Existential Loneliness Questionnaire
3. One Item Loneliness Scale
4. Spiritual-Religious Loneliness Questionnaire
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زندگی/ تنهایی وجودی، ارتباط با خدا و ارتباط با خود به ترتیب 0/954، 0/914، 0/923 
و 0/652 به دست آمد. ضریب همبستگی بین دو نوبت آزمون نیز برای هر عامل به ترتیب 
0/86، 0/83، 0/91 و 0/68 بود. در این مطالعه نیز میزان ضریب آلفا برای عامل  های مذکور 
به ترتیب 0/945، 0/953، 0/928 و 0/612 به دست آمد که بیانگر اعتبار این پرسشنامه است.

3. مقیــاس جهت گیری مذهبی: این مقیاس که دارای 68 گویه اســت، جهت گیری  های 
مذهبی فرد را نســبت به خود، انســان  های دیگر و سایر پدیده  های هستی مورد سنجش 
قرار می دهد و دارای 4 مؤلفه مذهب گرایی یا جهت گیری مذهبی1، اســتقرارنایافتگی یا 
ســازمان نایافتگی مذهبی، ارزنده سازی مذهبی و کام جویی2 است. مؤلفه اول با 28 ماده، 
رابطه قلبی با خدا، رابطه با مردم براســاس آموزه  های دینی، اتخاذ رفتار های توصیه شده 
دینی، عاقبت گرایی و توجه به آخرت را نشــان می دهند. مؤلفه دوم شامل 19 ماده است 
و بیانگر تردید، دودلی، ناخشــنودی از زندگی و پریشــانی خاطر است. سومین مؤلفه با 
9 مــاده ارزیابی  های انعطاف ناپذیر از مذهب و رفتار های مذهبی را بررســی می کند و به 
ارزیابی مثبت و قید  های جدی در مناســک مذهبی می پردازد و آخرین مؤلفه نیز شامل 
8 ماده می باشــد که عدم اعتقاد عمومی به مذهب، تفســیر شخصی از دستورات مذهبی 

و لذت جویی را مشخص می سازد. )بهرامی احسان و پورنقاش تهرانی، 1388: 8-21(
به منظور بررسی ویژگی  های روان  سنجی این مقیاس از روش  های مختلفی مانند بررسی 
میزان همسانی درونی اســتفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای عامل اول 0/93، 
برای عامل دوم 0/86، برای عامل سوم 0/79 و برای عامل چهارم 0/57 گزارش شده است. 
 r=0/88 و P>0/000 به عالوه نتایج به دســت آمده از روش دو نیمه ســازی معادل بیانگر
اســت. در این مقیاس هر فرد یک نمره کلی و نمراتی در هر 4 عامل به دست می آورد که 
این نمرات، براساس سن و جنس فرد، به نمرات استاندارد تبدیل شده و مورد بررسی قرار 
می گیرند. )بهرامی احســان و پور نقاش تهرانــی، 1388: 13( در مطالعه حاضر نیز میزان 
ضرایب اعتبار آلفا برای 4 عامل به ترتیب 0/955، 0/893، 0/866 و 0/615 به دست آمد. 

شیوه گرد آوری داده ها
برای گردآوری داده ها و اجرای پژوهش، پس از پیگیری برنامه  های مشــهد دانشگاه  های 
سراســری و آزاد شهر تهران، سه دانشــگاه عالمه طباطبایی، تهران و شهید بهشتی که 
1. Religiosity Oriented
2. Hedonistic Oriented

تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس ...
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اردوی مشــهد را برای دانشــجویان دختر و پسر برگزار می کردند، شناسایی و مکاتبات و 
مراحل اداری الزم جهت کســب همکاری این دانشــگاه ها انجام شد. شیوه اجرا در گروه 
آزمایش به صورت گروهی بود؛ به این ترتیب که ابزار  های پژوهش در مرحله پیش آزمون 
یعنی در مسیر رفت توسط زائران دانشجو تکمیل می شد و پرسشنامه  های پس آزمون نیز 
3 روز بعد، در مســیر بازگشت توزیع و جمع آوری می شد. در گروه کنترل، پرسشنامه ها 
به صورت انفرادی توزیع شــد. پرسشــنامه  های مرحله پس آزمون بعد از گذشت 2 روز از 
طریق پست الکترونیکی ارسال و به طور متوسط 1 تا 3 روز بعد پاسخ آن دریافت می گردید 
)زمانی تقریباً معادل با گروه آزمایش(. جمع آوری داده  های پرسشنامه در گروه کنترل به 
این دلیل این گونه انجام شد که احتمال دسترسی به همان افراد در مرحله پس آزمون از 
طریق مراجعه مجدد به دانشــگاه بسیارکم بود و فاصله زمانی بیشتری را نسبت به گروه 

آزمایش برای انجام پس آزمون ایجاد می کرد.

یافته ها
برای پاسخ گویی به سؤاالت پژوهش از روش  های رگرسیون سلسله مراتبی )جهت تعیین 
نقش تعدیل کنندگی جهت گیری مذهبی( و تحلیل کواریانس تک متغیره )جهت تعیین 
تأثیر زیارت و تعامل آن با متغیر جنس بر احساس تنهایی( استفاده شد. جدول 2 نشان 
می دهد که در دو خرده مقیاس احســاس تنهایی )خانواده، معنوی/ مذهبی( تأثیر زیارت، 
وابسته به جهت گیری  های مذهبی است و در این خرده مقیاس ها الزم است که اثر زیارت بر 
احساس تنهایی به تفکیک سطوح باال و پایین مؤلفه  های جهت گیری مذهبی بررسی شود.

جدول 2: نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مربوط به
ILQ نقش تعدیل گری جهت گیری مذهبی در عامل های

ILQ ضریب عامل های
تعیین

تغییر ضریب 
درجه آزادی F تغییرتعیین

صورت
درجه آزادی 

مخرج
معناداری 

تغییر

0/290/022/9343620/02خانواده

0/300/0060/7943620/52دوستان/ همگنان

0/500/012/1643620/07هیجانی/ عاطفی

0/210/0060/6443620/63فردیت/ فاصله با دیگران

0/540/0183/5643620/007معنوی/ مذهبی



135

اما در جدول شــماره 3 مشاهده می شود که در عامل خانواده، هیچ یک از مؤلفه  های 
جهت گیــری مذهبی، به تنهایی، تأثیر زیارت بر احســاس تنهایــی را تعدیل نمی کند، 
شــاید این امر به این دلیل باشــد که در عامل خانواده، تعامل متغیر زیارت با مؤلفه  های 
جهت گیری مذهبی یک تعامل پیچیده اســت که در ســطح بررسی هر یک از مؤلفه ها 
قابل مشــاهده نیســت. در عامل معنوی/ مذهبی نیز اثر زیارت بر احساس تنهایی تحت 
تأثیر مؤلفه  های مذهب گرایی و ارزنده ســازی مذهبی است و در نتیجه تحلیل کواریانس 
مربوط به اثر زیارت در این عامل، الزم اســت که به تفکیک ســطوح باال و پایین این دو 

مؤلفه انجام گیرد.

جدول 3: نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مربوط به نقش تعدیل گری
مؤلفه های جهت گیری مذهبی در عوامل خانواده و معنوی/ مذهبی

ضریب مؤلفه های جهت گیری مذهبی
تعیین

تغییر ضریب 
درجه آزادی F تغییرتعیین

صورت
درجه آزادی 

مخرج
معناداری 

تغییر

ده
نوا

خا
ل 

عام

0/1160/0000/05513680/815-مذهب گرایی

0/2490/0020/88113680/349سازمان نایافتگی مذهبی

0/0600/0082/97413680/085ارزنده سازی مذهبی

0/0340/0020/65313680/420کام جویی

بی
ذه

/ م
وی

عن
ل م

0/5410/01310/5413680/001مذهب گراییعام

0/1890/0073/31513680/069سازمان نایافتگی مذهبی

0/3070/03719/7213680/000ارزنده سازی مذهبی

0/1450/0052/2513680/134کام جویی

در جدول 4 نشان داده شده است که زیارت، احساس تنهایی را در دو عامل خانواده 
و هیجانــی/ عاطفی به طور معناداری تغییر داده اســت و نمــودار 1 بیان می کند که این 
تغییر در جهت کاهش احســاس تنهایی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بوده است. 
اما در دو عامل دیگر، یعنی دوســتان/ همگنــان )P=0/239( و فردیت/ فاصله با دیگران 
)P=0/745( زیارت اثر معناداری بر احســاس تنهایی دانشــجویان نداشته است )به دلیل 

رعایت اختصار، تنها نتایج معنادار در جداول ذکر شده است(.

تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس ...
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ILQ جدول 4: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره در عامل های

 شاخص
منابع تغییرات

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
مجذورات

F سطح
معناداری

ده
نوا

خا

51/466151/466470/9300/000پیش آزمون

0/65010/6505/9500/015زیارت

0/19010/1901/7420/188جنس

0/04910/0490/4510/502تعامل زیارت و جنس

40/5453710/109خطا

96/110375کل

فی
اط

/ ع
نی

جا
هی

69/667169/667481/8790/000پیش آزمون

0/90410/9046/2500/013زیارت

0/33710/3372/3340/127جنس

0/01410/0140/0950/758تعامل زیارت و جنس

54/2153750/145خطا

127/606379کل

همان طور که در جدول 5 قابل مشاهده است، تأثیر زیارت بر احساس تنهایی معنوی/ 
مذهبی نیز تنها در ســطوح پایین مذهب گرایی و ارزنده ســازی مذهبی معنادار است و 
در ســطوح باالی مذهب گرایی )P=0/701( و ارزنده ســازی مذهبی )P=0/472( این اثر 
معنادار نمی باشــد. نمودار 2 و 3 نشان می دهد که در این عامل، میزان احساس تنهایی 

ده
ل ش

دی
 تع

ای
ن ه

گی
یان

م

خانواده

هیجانی / عاطفی

1/5

1/6

1/7

1/8

1/9

2/0

2/1

گروه کنترل گروه آزمایش
نمودار 1: میانگین  های تعدیل شده احساس تنهایی

در عامل  های خانواده و هیجانی/ عاطفی
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گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، در سطوح پایین جهت گیری مذهبی، کاهش یافته 
اســت. همان گونه که در جداول 4 و 5 قابل مالحظه است، تعامل زیارت و متغیر جنس، 
تفاوت معناداری را در میزان احساس تنهایی دو گروه آزمایش و کنترل ایجاد نکرده اند.

جدول 5: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره در عامل معنوی/ مذهبی
در مؤلفه های مذهب گرایی و ارزنده سازی مذهبی

 شاخص
منابع تغییرات

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
مجذورات

F سطح
معناداری

ین
پای

ی 
رای

ب گ
ذه

م

26/248126/248185/4420/000پیش آزمون

1/09011/0907/7040/006زیارت

0/47510/4753/3530/069جنس

0/06510/0650/4600/498تعامل زیارت و جنس

24/7701750/142خطا

57/215179کل

ین
پای

ی 
هب

مذ
ی 

ساز
ده 

رزن
30/293130/293235/2260/000پیش آزمونا

1/87111/87114/5310/000زیارت

0/65410/6545/0750/026جنس

0/26910/2692/0900/150تعامل زیارت و جنس

21/6351680/129خطا

63/033172کل

تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس ...

ده
ل ش

دی
 تع

ای
ن ه

گی
یان

م

1/85

1/90

1/95

2/00

2/05

گروه کنترل گروه آزمایش

نمودار 2: میانگین های تعدیل شده احساس تنهایی
در عامل معنوی/ مذهبی در زیرگروه مذهب گرایی پایین

ده
ل ش

دی
 تع

ای
ن ه

گی
یان

م

1/7

1/8

1/9

2/0

گروه کنترل گروه آزمایش
نمودار 3: میانگین های تعدیل شده احساس تنهایی در

عامل معنوی/ مذهبی در زیرگروه ارزنده سازی مذهبی پایین
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به منظور بررســی نقش تعدیل کنندگی جهت گیری مذهبی بر عامل  های احســاس 
تنهایی معنویـ  مذهبی )S-RLQ( نیز ابتدا از رگرســیون سلســله مراتبی استفاده شد 
تا مشــخص گردد که در کدام عامل ها نیاز به بررسی اثر زیارت، به تفکیک سطوح باال و 

پایین مؤلفه  های جهت گیری مذهبی است.
جدول 6 نشان می دهد که اثر زیارت بر احساس تنهایی معنویـ  مذهبی، در سه عامل 
ارتباط با اولیاء دین، ارتباط با خدا و ارتباط با خود، وابسته به میزان باورها و جهت گیری 
مذهبی دانشجویان است و در جدول 7 مشاهده می شود که در عامل ارتباط با اولیاء دین، 
ســه مؤلفه مذهب گرایی، ارزنده سازی مذهبی و کام جویی، در عامل ارتباط با خدا، تمام 
مؤلفه  های جهت گیری مذهبی و در عامل ارتباط با خود، مؤلفه  های مذهب گرایی و کام جویی 
به طور معناداری اثر زیارت بر احســاس تنهایی را تعدیل کرده اند. بنابراین الزم است که 
در این عامل ها، اثر زیارت به تفکیک سطوح باال و پایین مؤلفه  های مذکور بررسی شود.

جدول 6: نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مربوط به
S-RLQ نقش تعدیل گری جهت گیری مذهبی در عامل های

ILQ ضریب عامل های
تعیین

تغییر ضریب 
درجه آزادی F تغییرتعیین

صورت
درجه آزادی 

مخرج
معناداری 

تغییر

0/6020/0122/6943600/031ارتباط با اولیاء دین

ارتباط با معنای زندگی 
0/560/0071/4843600/207/ تنهایی وجودی

0/540/0170/37243600/010ارتباط با خدا

0/1010/0343/36743600/010ارتباط با خود

جدول 7: نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مربوط به نقش تعدیل گری
مؤلفه های جهت گیری مذهبی در عوامل ارتباط با اولیاء دین، ارتباط با خدا و ارتباط با خود

ضریب مؤلفه های جهت گیری مذهبی
تعیین

تغییر ضریب 
درجه آزادی F تغییرتعیین

صورت
درجه آزادی 

مخرج
معناداری 

تغییر

اء 
ولی

با ا
ط 

تبا
 ار

مل
عا

ین
د

0/5280/0097/14313660/008مذهب گرایی

0/1730/0020/87213660/351سازمان نایافتگی مذهبی

0/4810/03826/53413660/000ارزنده سازی مذهبی

0/2950/0157/62013660/006کام جویی
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ضریب مؤلفه های جهت گیری مذهبی
تعیین

تغییر ضریب 
درجه آزادی F تغییرتعیین

صورت
درجه آزادی 

مخرج
معناداری 

تغییر

دا
 خ

ط با
تبا

 ار
مل

0/5070/0128/75713660/003مذهب گراییعا

0/2380/0125/81913660/016سازمان نایافتگی مذهبی

0/2550/03919/06013660/000ارزنده سازی مذهبی

0/1410/0125/22913660/023کام جویی

ود
 خ

ط با
تبا

 ار
مل

0/0540/0176/44013660/012مذهب گراییعا

0/0080/0051/99213660/159سازمان نایافتگی مذهبی

0/0040/0000/02113660/885ارزنده سازی مذهبی

0/0350/0166/12513660/014کام جویی

براساس جدول شماره 8، در سطوح پاییِن مذهب گرایی، ارزنده سازی مذهبی )افرادی 
کــه به باورها و رفتار های مذهبی توجه کمتری داشــتند( و کام جویی )افرادی که توجه 
کمتری به لذت  های مادی و دنیایی داشــتند( زیارت به طور معناداری احساس تنهایی را 
در ارتباط با اولیاء دین تغییر داده اســت و این تغییر در جهت کاهش احســاس تنهایی 
بوده اســت )همانند نمودار 4(. اما اثر زیارت در ســطوح باالی این مؤلفه ها بر احســاس 
تنهایی دانشجویان معنادار نگردیده است )سطح معناداری در سطوح باالی مذهب  گرایی، 

ارزنده سازی مذهبی و کام جویی به ترتیب برابر است با 0/354، 0/938 و 0/061(.

جدول 8: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره در عامل ارتباط با اولیاء دین
در مؤلفه های جهت گیری مذهبی

 شاخص
منابع تغییرات

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
مجذورات

F سطح
معناداری

ین
پای

ی 
رای

ب گ
ذه

م

85/695185/695625/3540/000پیش آزمون
1/45911/45910/6470/001زیارت
0/01410/0140/1060/746جنس

0/12910/1290/9410/333تعامل زیارت و جنس
23/5701720/137خطا
120/890176کل

تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس ...
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 شاخص
منابع تغییرات

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
مجذورات

F سطح
معناداری

ین
پای

ی 
ساز

ده 
رزن

ا

99/768199/768704/2480/000پیش آزمون
2/47212/47217/4490/000زیارت
0/00310/0030/0190/891جنس

0/33510/3352/3620/126تعامل زیارت و جنس
33/6581670/142خطا
147/357171کل

ین
پای

ی 
وی

م ج
کا

36/218136/218386/5140/000پیش آزمون
0/44410/4444/7390/031زیارت
0/16610/1661/7690/185جنس

0/15710/1571/6740/198تعامل زیارت و جنس
16/3111730/094خطا
58/844177کل

براســاس جدول 9، در عامل ارتباط با معنــای زندگی/ تنهایی وجودی، زیارت تأثیر 
معناداری بر کاهش این عامل از احســاس تنهایی معنوی ـ مذهبی دانشجویان )با توجه 
به نمودار 5( داشته است؛ هر چند که باورها و جهت گیری مذهبی افراد در این اثرگذاری 

نقشی نداشته اند.
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گروه کنترل گروه آزمایش
نمودار 4: میانگین  های تعدیل شده احساس تنهایی

در عامل ارتباط با اولیاء دین در زیر گروه مذهب گرایی پایین
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جدول 9: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره در عامل ارتباط با معنای زندگی/ تنهایی وجودی

شاخص
منابع تغییرات

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
مجذورات

F سطح
معناداری

145/8741145/874844/1710/000پیش آزمون

1/01611/0165/8820/016زیارت

0/08710/0870/5020/479جنس

0/00610/0060/0350/853تعامل زیارت و جنس

63/5913680/173خطا

212/018372کل

در عامل ارتباط با خدا نیز، همان طور که در جدول شــماره 10 مشــاهده می شود، اثر 
زیارت بر احساس تنهایی در سطوح پایین مؤلفه  های مذهب گرایی و ارزنده سازی مذهبی و 
سطوح باالی سازمان نایافتگی مذهبی )به طور کل دانشجویانی که از نظر باور های مذهبی 
در سطح پایین تری قرار داشتند( معنادار بوده است. همچنین مشاهده می شود که در سطح 
پایین ارزنده سازی مذهبی، متغیر جنس نیز اثر زیارت بر این عامل از احساس تنهایی معنوی 
ـ مذهبی را تعدیل کرده است و مطابق با نمودار 6، این عامل از احساس تنهایی معنوی ـ 
مذهبی، هم در مردان و هم در زنان کاهش یافته است، اما کاهش آن در مردان چشم گیر تر 

تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس ...
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نمودار5: میانگین  های تعدیل شده احساس تنهایی
در عامل ارتباط با معنای زندگی/ تنهایی وجودی
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 )P=0/137( و ارزنده سازی )P=0/093( است. زیارت در سطوح باالی مؤلفه  های مذهب گرایی
و سطوح پایین سازمان نایافتگی )P=0/992( اثر معناداری بر احساس تنهایی نداشت. به عالوه، 
با وجود اینکه در جدول 7 )تحلیل رگرســیون سلسله مراتبی( تعدیل گرِی مؤلفه کام جویی 
در رابطه با اثر زیارت بر عامل ارتباط با خدا معنادار به دســت آمد، اما در تحلیل کواریانس 
هیج یک از اثرات اصلی و تعاملی متغیر های زیارت و جنس در ســطوح مختلف این مؤلفه 

.)P=0/116 و در سطح باالی آن P=0/214 معنادار نگردید )در سطح پایین کام جویی

جدول 10 : نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره در عامل ارتباط با خدا
در مؤلفه های جهت گیری مذهبی

 شاخص
منابع تغییرات

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
مجذورات

F سطح
معناداری

ین
پای

ی 
رای

ب گ
ذه

م

34/674134/674195/3750/000پیش آزمون

3/09912/09911/8270/001زیارت

0/22210/2221/2500/265جنس

0/33810/3381/9070/169تعامل زیارت و جنس

30/5251800/177خطا

68/508184کل
اال

ی ب
تگ

یاف
ن نا

زما
سا

35/643135/643263/2170/000پیش آزمون

1/17011/1708/6410/004زیارت

0/18810/1881/3880/240جنس

0/00810/0080/0600/806تعامل زیارت و جنس

24/3741670/135خطا

66/407171کل

ین
پای

ی 
هب

مذ
ی 

ساز
ده 

رزن
37/108137/108200/9550/000پیش آزمونا

2/24312/24312/1490/001زیارت

0/22110/2211/1960/276جنس

0/83810/8384/5390/035تعامل زیارت و جنس

30/8381670/185خطا

74/630171کل



143 اطالعــات جــدول 11 نیز حاکی از آن اســت که در افرادی که در ســطح باالتری از 
مذهب گرایی و در ســطح پایین تری از کام جویی قرار داشــتند )یعنی از اعتقادات مذهبی 
قوی تری برخوردار بودند( بسته به جنسیت آنها، زیارت تأثیر متفاوت و معناداری بر عامل 
ارتباط با خود )بعد مثبت تنهایی( گذاشــته اســت؛ به طوری که براساس نمودار 7 در اثر 
زیارت، بعد مثبت تنهایی در زنان افزایش و در مردان کاهش پیدا کرده اســت. اما افرادی 
که در سطوح پایین تر مذهب گرایی و سطوح باالی کام جویی قرار داشتند )میزان اعتقادات 
مذهبی در آنها کمتر بود(، بعد مثبت تنهایی یعنی ارتباط با خود در آنها، در اثر زیارت تغییر 
معناداری نکرد. )سطح معناداری در مؤلفه  های مذکور به ترتیب برابر است با 0/281 و 0/404(

جدول 11: نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره در عامل ارتباط با خود
در مؤلفه های جهت گیری مذهبی

 شاخص
منابع تغییرات

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
مجذورات

F سطح
معناداری

اال
ی ب

رای
ب گ

ذه
م

34/865134/865180/9200/000پیش آزمون

0/20010/2001/0390/309زیارت

0/52410/5242/7190/101جنس

0/81310/8134/2190/041تعامل زیارت و جنس

36/0371870/193خطا

74/749191کل

تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس ...
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مردان

زنان

نمودار 6: میانگین  های تعدیل شده احساس تنهایی در عامل ارتباط با خدا
برای تعامل متغیر های زیارت و جنس در زیرگروه ارزنده سازی مذهبی پایین
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 شاخص
منابع تغییرات

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
مجذورات

F سطح
معناداری

ین
پای

ی 
وی

م ج
کا

32/279132/279194/5650/000پیش آزمون

0/30310/3031/8290/178زیارت

0/50010/5003/0170/084جنس

0/88510/8855/3360/022تعامل زیارت و جنس

28/7011730/166خطا

63/341177کل

بحث و نتیجه گیری
براساس یافته  های پژوهش و نتایج تحلیل کواریانس، مشاهده می شود که میزان احساس 
تنهایی دانشجویان در عامل  های خانواده و هیجانی/ عاطفی به طور معناداری در اثر زیارت 
کاهش یافته است. در تبیین این یافته می توان به نتایج پژوهش النگ و آوریل1 )2003( 
اشاره نمود که یکی از مزایای تنهایی را افزایش صمیمیت بیان می کنند. در حقیقت آنها 
دریافتنــد که دور بودن از نزدیکان و افــراد مورد عالقه باعث یادآوری روابط صمیمانه و 
در نتیجه کاهش احســاس تنهایی می شــود. به عالوه در این پژوهش که زیارت به شکل 
دانشجویی صورت گرفت، فرصتی برای دانشجویان فراهم شد تا با دور شدن از خانواده و 
1. Averill
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نمودار 7: میانگین  های تعدیل شده احساس تنهایی در عامل ارتباط با خود
برای تعامل متغیر های زیارت و جنس در زیر گروه مذهب گرایی باال
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اندیشــیدن به رابطه خود با اعضای خانواده در یک فضای معنوی و دلتنگی ناشی از این 
فاصله، احساس تنهایی کمتری را در این زمینه داشته باشند. 

در رابطه با عامل هیجانی/ عاطفی نیز، هم ســو با پیشــینه پژوهش مشاهده شد که 
زیــارت به عنوان یــک رفتار دینی و از طریق ایجاد یک پیونــد عاطفی و معنوی موجب 
کاهش احســاس تنهایی دانشجویان شده است. همان طور که لوین1 و همکاران )2008( 
بیــان می کنند، باورها و رفتار های دینی فرصتی  را برای انســان فراهم می کند تا بتواند 
به راحتــی نیاز های روحی خود را در برابر موجودی توانا و حمایت گر ابراز کند، از ترس ها 

و امیدهایش بگوید و در نتیجه آرامش یابد.
در عامل احســاس تنهایی معنوی/ مذهبی ILQ نیز یافته ها نشان داد که در سطوح 
مذهب گرایی و ارزنده ســازی پایین، یعنی دانشــجویانی که میــزان اعتقادات مذهبی و 
پایبندی آنها به رفتار های دینی کمتر از ســایر دانشــجویان بود، زیارت به طور معناداری 
موجب کاهش احســاس تنهایی شده است. به عبارت دیگر، گویی رفتار دینی زیارت یک 
تجربه جدید برای این گروه بوده و موجب شده است تا توجه آنها به منابع دینی و الهی 
بیشتر جلب شود، پیوندی عاطفی میان خود و خداوند شکل دهند و در پی آن احساس 

تنهایی معنوی/ مذهبی در آنها کاهش یابد. 
عدم معناداری تأثیر زیارت بر عامل  های دوستان/ همگنان و فردیت/ فاصله با دیگران را 
می توان این گونه تبیین نمود که اوالً چون دانشجویان زائر در این سفرها از طریق قرعه کشی 
توسط دانشــگاه ها انتخاب می شدند، امکان داشت که از یک گروه دوستانه تنها یک نفر 
برای این سفر انتخاب شود و در مدت کوتاه سفر نیز نتواند رابطه دوستانه و صمیمانه ای 
را با دیگران شکل دهد. ثانیاً مطابق با پژوهش هایی که بیانگر افزایش فرد گرایی در میان 
جوانان و دانشجویان ایرانی و بروز تغییراتی در ارزش  های فردی و دین داری آنها هستند 
)مانند اعظم زاده و توکلی، 1386 و معید فر و صبوری خسروشاهی، 1389( می توان گفت 
که در میان نسل جوان امروز، پذیرش و اجرای تمام ابعاد دین داری، خصوصاً بعد مناسکی 
)یا بعد بیرونی و جمعی دین داری مانند زیارت( تا حدودی کاهش یافته اســت. از این رو 
در پژوهــش حاضر، کاهش معناداری در دو عامل دوســتان/ همگنان و فردیت/ فاصله با 

دیگران قابل مشاهده نمی باشد.
1. Levine

تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس ...
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در عامل  های احساس تنهایی معنویـ  مذهبی )S-RLQ( نیز یافته ها حاکی از کاهش 
معنادار احســاس تنهایی در هر 4 خرده مقیاس است؛ البته با توجه به نقش تعدیل گری 
دو متغیر جهت گیری مذهبی و جنس. در عامل  های اول و سوم S-RLQ، یعنی احساس 
تنهایی در ارتباط با اولیاء دین و در ارتباط با خدا، مشابه با عامل احساس تنهایی معنوی/ 
مذهبی، افرادی که در سطح پایینی از مذهب گرایی و ارزنده سازی مذهبی و در سطح باالیی 
از سازمان نایافتگی مذهبی قرار داشتند، یعنی افرادی که از اعتقادات مذهبی مستحکمی 
برخوردار نبودند و نتوانسته اند تاکنون به یک الگوی استقراریافته و اطمینان بخش مذهبی 
دست یابند، در اثر زیارت از این شک و تردید رها شده اند، خود را به خدا و افراد مقدس 
دین نزدیک تر دیده اند و از طریق راز و نیاز و صحبت با آنها توانســته اند فاصله و خألیی 
را که پیش از این میان خود با خداوند و اولیاء الهی احســاس می کردند، کاهش دهند و 
تنهایی کمتری را در این زمینه ها احســاس نمایند. در حقیقت همان طور که ابوالقاسمی 
)1389( بیــان می کنــد، زیارت از طریق برقراری پیوندی صمیمانه و معنوی میان زائر و 
زیارت شونده باعث می شود که فرد خود را در پناه انسانی پاک و متصل به انوار الهی ببیند، 

از آنها طلب یاری نماید و در نتیجه از احساس تنهایی و سرگردانی رها شود.
شــایان  ذکر اســت که در عامل ارتباط با اولیاء دین، اثر زیارت بر احساس تنهایی در 
سطوح پایین مؤلفه کام جویی نیز معنادار گردید. این مؤلفه بیانگر لذت طلبی، عدم اعتقاد 
عمومی به مذهب و تفســیر های شخصی از دســتورات مذهبی است. )بهرامی احسان و 
پورنقاش، 1388( بنابراین منطقی اســت افرادی که در ســطح باالیی از این مؤلفه قرار 
داشــته اند، نتوانسته باشند از آثار روان شــناختی زیارت بر احساس تنهایی خود بهره ای 
بگیرند؛ چرا که این افراد اصوالً توجه و اعتقادی به زیارت و رفتار های دینی نداشته اند و یا 
حتی می توان گفت برای این افراد اصوالً این نوع از احساس تنهایی مطرح نبوده است که 
اکنون بخواهد از طریق زیارت کاهش پیدا کند. اما در افرادی که کام جویی کمتری داشتند، 
زیارت به طور معناداری احساس تنهایی آنها را در عامل ارتباط با اولیاء دین کاهش داد.

عالوه بر این، در عامل ارتباط با خدا و در سطح پایین مؤلفه ارزنده سازی مذهبی، عالوه 
بر جهت گیری مذهبی، جنســیت نیز اثر زیارت بر این عامل از احساس تنهایی معنوی ـ 
مذهبی را تعدیل نموده اســت. یافته ها نشــان داد که هم در مردان و هم در زنان، زیارت 
باعث کاهش احســاس تنهایی دانشــجویان زائر در این عامل شــده است، اما این اثر در 
مردان به شکل قوی تری قابل مشاهده است. دلیل کاهش چشم گیر این احساس تنهایی 
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در پســران را می توان در کیفیت زیارت آنها و تفاوت آن با زیارت دختران جســت و جو 
کرد. شــاید یکی از این تفاوت ها این باشد که در سفر های دانشجویی، پسران محدودیت 
کمتری در انتخاب زمان زیارت دارند و می توانند در هر ســاعت از شــبانه روز به زیارت 
بروند و از خلوت نیمه شب نیز ـ که زمان بسیار مناسبی برای عبادت و مناجات با خداوند 
اســتـ  برای زیارت اســتفاده نمایند؛ در حالی که استفاده از این فرصت برای دختران با 

محدودیت هایی همراه است.
همچنیــن نتایج این تحقیق نشــان داد که زیارت موجب کاهش احســاس تنهایی 
دانشــجویان در عامل ارتباط با معنای زندگی/ تنهایی وجودی نیز شده است. همان طور 
کــه برگین1 )1991؛ نقل از ابوالقاســمی، 1389( بیان می کنــد، مذهب، معنایی برای 
زندگی فرد فراهم می کند و از این طریق باعث افزایش امید و خوش بینی در او می شود. 
همچنین فرانکل2 )1966؛ نقل از یالوم، 1390/ 1980( به عنوان نخستین فردی که معنا 
درمانی را مطرح ســاخت و به اهمیت وجود یک معنای مثبت در زندگی پرداخت، بیان 
می کند که معنای زندگی، بنیانی مذهبی دارد و بر این فرض اســتوار اســت که خدایی 
هســت و معنایی برای هر یک از ما مقدر کرده اســت تا آن را بیابیم و محقق سازیم. او 
معتقد اســت که خأل وجودی که انسان امروزی با آن مواجه است، یک پریشانی معنوی 
اســت و مذهب و باور های دینی موجب کاهش این پریشانی می شود. )فرانکل، 1978؛ 
نقل از وست، 1383( بنابراین، زیارت که یک رفتار دینی است و بر پایه یک باور دینی 
انجام می شود، می تواند معنایی به زندگی فرد دهد و او را از سرگردانی و احساس پوچی 

و رهاشدگی نجات دهد.
در آخرین عامل از احساس تنهایی معنوی مذهبی )S-RLQ(، یعنی ارتباط با خود که 
بعد مثبت تنهایی در نظر گرفته شده است، مشخص گردید که زیارت تعامل معناداری با 
متغیر هــای جنس و جهت گیری مذهبی دارد، به طوری که در دو مؤلفه مذهب گرایی باال 
وکام جویی پایین، زیارت به طور معناداری موجب افزایش ارتباط با خود در زنان و کاهش 
آن در مردان شــده است. مذهب گرایی باال و کام جویی پایین هر دو نشان دهنده توجه و 
پایبندی بیشتر فرد به باورها و رفتار های دینی است. این افراد توانسته اند از زیارت به عنوان 
فرصتی برای برقراری ارتباط با خود، تأمل و تفکر و رهایی از دغدغه ها و فشار های زندگی 

1. Bergin
2. Frankl
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روزمره اســتفاده کنند و این تجربه معنوی، فرصتی را برای رشد شخصی در اختیار این 
افراد قرار داده اســت. همان طور که دوروکــس و کارنگی )2006( بیان می کنند، زیارت 
چیزی فراتر از سفری به یک مکان مقدس، بلکه سفری درونی است که به واسطه آن فرد 
در جنبه  های فیزیکی، هیجانی و معنوی خود تعمق بیشتری می کند و به دنبال آن درک 
بهتری از خود و دیگران به دست می آورد و معنای عمیق تری برای زندگی خود می یابد.

نکته قابل توجه این است که چه در مذهب گرایی باال و چه در کام جویی پایین، بعد 
مثبــت ارتباط با خود، در اثر زیارت در دختران زائر نســبت بــه گروه کنترل، افزایش و 
در پســران زائر نســبت به گروه کنترل، کاهش یافته است. این موضوع می تواند براساس 
تفسیر های متفاوت مردان و زنان از موقعیت  های اجتماعی و روابط بین فردی، تجارب اولیه 
زندگی و راهبرد های تربیتی مرتبط با هر یک از دو جنس تفسیر شود. در حقیقت پسرها 
از کودکی به مســتقل بودن، فردیت داشــتن و بروز کمتر هیجان ها در روابط بین فردی 
تشویق می شوند و این باعث می شود که خلوت و ارتباط بیشتری با خود داشته باشند، در 
حالی که الگو های تربیتی درباره دختران آنها را به سمت داشتن روابط عاطفی و اجتماعی 
و بروز بیشتر هیجان ها سوق می دهد و این امر تنهایی و خلوت آنها با خودشان را کاهش 
می دهد. حال زیارت به عنوان یک رفتار دینی و خصوصاً به شکل دانشجویی آن، فرصتی را 
برای تعدیل این تجارب اولیه و الگو های تربیتی فراهم نموده است؛ به طوری که می توان 
از نتایج این گونه اســتنباط کرد که پســرها در یک زیارت دانشجویی و دوستانه، امکان 
برقراری روابط اجتماعی بیشــتری را به دســت آورده اند )هرچند که خلوت و بعد مثبت 
تنهایی در آنها کاهش یافته است( و دختران توانسته اند در این فرصت معنوی، تاحدودی 
از فشارها و انتظارات ناشی از روابط اجتماعی فاصله بگیرند و زمانی را به تنهایی و بودن 

با خود اختصاص دهند.
بنابرایــن، می توان در یک جمع بندی از نتایج این پژوهش چنین گفت که زیارت )و 
به طور ویژه زیارت امام رضا)ع((، به عنوان یک سفر معنوی و فرصتی برای برقراری و تقویت 
روابط معنوی فرد، موجب می شود تا افرادی که اعتقادات و باور های مذهبی ضعیف تری 
دارنــد از پیونــد معنوی حاصل از این رفتار دینی، بهره بیشــتری ببرند و رنج و تنهایی 
کمتری را احساس نمایند. همچنین، افرادی که توجه بیشتری به باورها و رفتار  های دینی 
دارند، از این فرصت معنوی برای رهایی از فشار های اجتماعی و دستیابی به یک آرامش 

و خلوت درونی استفاده خواهند نمود.
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پیشنهاد ها
یافته  های این پژوهش نشان می دهد که توجه و تالش بیشتر برای ارتقای سطح دین داری 
و در بین جوانان، از طریق برنامه هایی مانند برگزاری سفر های مذهبی و زیارتی، می تواند 
موجب کاهش جنبه  های منفی احســاس تنهایی )احساس تنهایی در زمینه  های خانواده، 
دوســتان، هیجانی و عاطفی، ارتباط با اولیاء دین، ارتباط با معنای زندگی و...( و تقویت 
جنبه  هــای مثبت تنهایی )خلوت و ارتباط با خــود( گردد و به طور کل به جوانان کمک 
نماید تا اعتقادات دینی و پیوند های معنوی خود را تحکیم بخشند و به آرامش و سالمت 
روان بیشــتری دست یابند. این موضوع می تواند مورد توجه نهاد  های مرتبط با جوانان و 
دانشجویان )مانند خانواده ها، دانشگاه ها و سایر مراکز فرهنگی در سطح جامعه( قرار گیرد.

همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که اگر منظور و هدف انجام رفتار های دینی 
به طور دقیق و عمیق برای جوانان و دانشــجویان بیان شود، نه تنها آنها به انجام مناسک 
دینی ترغیب خواهند شد، بلکه از پیامدها و آثار مثبت آن نیز بهره مند می  گردند؛ همچنان 
که یافته ها نشان دادند که زیارت احساس منفی تنهایی دانشجویانی که از نظر اعتقادات 
و رفتار های مذهبی در ســطح پایین تری بودند را کاهش داده اســت و در دانشــجویانی 
که جهت گیری مذهبی قوی تری داشــتند )در گروه دختران(، موجب افزایش بعد مثبت 
تنهایی، یعنی خلوت، شــده اســت. بنابراین، با توجه به نتایج پژوهش اعظم زاده و توکلی 
)1386( که بیانگر کاهش توجه جوانان به بعد مناسکی و جمعی دین )مانند زیارت( بود 
و با اســتفاده از نتایج پژوهش حاضر، می توان این نکته را بیان نمود که از طریق آشــنا 
کردن هرچه بیشــتر جوانان با هدف و عمق رفتار های دینی، می توان آنها را به انجام این 

امور ترغیب نمود تا از آثار مثبت آن، بیش از پیش بهره مند گردند.

تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس ...
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