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   روانی امنیت و احساس تنهاییبر  معنوي يمهارت ها بررسی اثر بخشی آموزش

  آموزاندانش

خدیجه وریانی
١   

محمدمهدي شمسایی
٢
   

  

 ٣٠/٣/١٣٩۶: تاریخ دریافت مقالھ

  ٢٩/۵/١٣٩۶:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

 امنیت روانی به عنوان یکی از نیازهاي اساسی يی و ارتقاناکارآمدي روانشناخت کیعنوان  به ییاحساس تنهاهش کا

هدف از تحقیق حاضر، بررسی بنابراین  .براي نوجوانان اهمیت بسزایی داردبشر در راستاي باال بردن سالمت روان 

 متوسـطه  مقطـع  دختـر  آموزان دانش روانی امنیت و تنهایی احساس میزان بر معنوي يمهارت ها آموزش اثربخشی

–آزمـون  پـیش  کاربردي و از لحاظ ماهیـت  مطالعـه نیمـه آزمایشـی بـا طـرح       ،پژوهش از لحاظ هدف .اول است

مقطـع متوسـطه    آموزان دختـر  تمامی دانش ،جامعه آماري دراین پژوهش . با گروه کنترل است پیگیري -آزمون پس

نمونـه آمـاري بـا     .نفرمـی باشـد   3285آنان  آموزش وپرورش تعداد براساس آمارکه  باشد اول شهرستان ساري می

آزمـایش و کنتـرل    مورد نفره 22گیري در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه  به روش نمونه 44حجم 

مل تنهـایی آشـروهای   هـاي احسـاس   بـا پرسشـنامه   گروه پیش آزمـون   دو هر از قبل از شروع آموزش. قرار گرفتند

براساس کتـاب   ي معنويمهارت هاده جلسه آموزش و بعد  گرفته شد )2004(روانی مزلو و امنیت )1984(ورنشاو

بـه صـورت   همکـاران بـه گـروه آزمـایش      دکتربـوالهري و  از" ي معنـوي مهارت هاموزش آ"ویژه مربیان باعنوان 

 دوگروه پس آزمون گرفته شد هر از ،پس ازآموزش .یکباردرهفته به مدت یک ساعت به صورت گروهی انجام شد

هـا از تحلیـل    دادهتحلیـل  هـت  ج .دوگـروه گرفتـه شـد    هـر  تسـت فـالوآپ از   ،یک ماه پیگیري از پایان بعد در و

آزمـون و   نتایج نشان داد تفاوت معناداري میان نمرات دو گروه در مرحله پـس  .استفاده شد یک عاملی  کوواریانس

. ي معنوي بر امنیت روانی بیشتر از احساس تنهایی بودمهارت هاآموزش  اثربخشی ،همچنین. پیگیري وجود داشت

هرچه فرد احساس صمیمیت و نزدیکی بیشتري را نسبت به خدا داشته باشد و بر این باور باشد که خداوند بندگان 

 ،سـاند ر سختی ها به آنها یاري مـی ر خود را دوست دارد و آنها را مورد عنایت و رحمت خویش قرارمی دهد و د

کرکپاتریـک  (احساس آرامش بیشتري دارد و هیجانات منفی مانند احساس تنهایی در او کاهش پیدا خواهـد یافـت   
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احسـاس   از ایـن رو،  . آزمودنی با  کسب مهارت هاي معنوي می آموزد که خداوند اسـاس ایمنـی اسـت   ). 1999،

ود نشان می دهد و  با تکیه بر موجـودي  به نفس باالیی ازخ لحظات اضطراب وترس، اعتماد در می کند و قدرت 

نقص ها و ضعف هـاي   قادر مطلق و توانمند به انجام هرکاري است و ،که برعزت واقتدار اوهیچ نقصی نمی رسد

امنیت وعدم نگرانی  به نفس باال، ، ازلحاظ امنیت روانی، داراي اعتمادبه اوتکیه می کنند جبران می کند کهرا آنهایی 

  . شود وترس ازآینده می

، بخشش و حـل  معنوي مانند خودآگاهی، توکل، ذکري مهارت ها آموزش بنابراین پیشنهاد می شود  با بکار گیري 

  .کمک کردآموزان  دانش کاهش هیجانات منفی در وامنیت روانی افزایش متغیرهاي روانشناختی و بهمسئله 

  

  انش آموزد و روانی امنیت تنهایی، احساس معنوي، مهارت :واژگان کلیدي
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  مقدمه

فرد  ،ر نوجوانید. شود فرد محسوب می و هویت هاي مهم در ساخت و پایه ریزي شخصیت نوجوانی یکی از دوره

توجـه   ،بنابراین در ایـن دوره ) 2014، ١استنبرگ(کند خانواده، دوستان و جامعه تعیین می بین  جایگاه خویش را در

در ایـن دوره تـاثیر بـه سـزایی در     روانـی  داشتن امنیت چرا که  ،حائز اهمیت می باشدبه جنبه هاي روانی نوجوان 

مستلزم ثبـات، حمایـت، سـاختار، نظـم و رهـایی از تـرس و        تیامن به ازین .)1395صادقی ، (دارد اش هویت یابی

شخصـی،  هـاي مختلـف زنـدگی،     جنبـه  درتوانـد   احسـاس نـاایمنی مـی   ). 1388بناییان سفید، (اضطراب می باشد 

شخصی که دائماً احساس عدم امنیت، ترس و خطر ). 1387شاملو، (تحصیلی، خانوادگی و اجتماعی نمود پیدا کند 

حـالتی کـه در آن ارضـاي    "امنیـت روانـی گـاه بـه     . تواند انسان سـالمی باشـد   نمی ،کند از درون و بیرون خود می

ارزش شخصی، اطمینان خاطر، اعتماد به نفـس و  احساس "گاه به  "یابد هاي شخص انجام می احتیاجات و خواسته

هـاي   یکـی از معیارهـا و یـا ویژگـی     ،از دیدگاه آلپـورت ). 1389میر عرب، (گردد  معنا می "پذیرش از طرف گروه

به نظر آدلر، براي ایجاد احسـاس ایمنـی    ).1386شعاري نژاد، (برخورداري از امنیت عاطفی است  ،شخصیت سالم

و احتمـال وقـوع    دن از خطر کافی نیست، بلکه او باید حس کند با خطر فاصله زیادي دارددر فرد، تنها محفوظ بو

  ). 1387شاملو، (آن بسیار کم است

است که همـواره مـورد توجـه     یمهم روانشناخت میمفاه ، یکی ازهاي نا ایمنی روانی احساس تنهاییدر میان جنبه 

وتربیتـی   ادگی، اجتماعیالت جسمانی و روانی، مسائل خانوعوامل متعددي از قبیل مشک. محققان قرار داشته است

احساس تنهـایی حـالتی واحـد و یکپارچـه      ).1388سعادتی، (در بروز گوشه گیري و تنهایی نقش به سزایی دارند 

برخـی از رفتارنگرهـا   ) 1390جوکار و سـلیمی،  ( .هایی در روابط مختلف است شود که ناشی از کاستی انگاشته می

،  قابضـی،  پاکـدامن  (مـی گیرنـد   نظر ت اجتماعی را عمده ترین نارسایی تجربه شده توسط افراد تنها درفقدان تقوی

احساس تنهـایی از نارضـایتی فـاعلی نسـبت بـه       ،در روي آورد شناختی). 1394، فتح آبادي ، حسن زاده و توکلی

م متعدد ئنهایی با یک سلسله عالاحساس ت). 1389رحیم زاده، (شود  کمیت و کیفیت روابط اجتماعی فرد ناشی می

       هـاي تـرس، افسـردگی،     طوري که احساسات فرد تنهـا ممکـن اسـت بـه صـورت     ه ب ؛و به هم پیوسته همراه است

هـاي   افراد دچار تنهایی، بیشـتر فرصـت ارتبـاط   ). 1392دژکام، (سرکوفت زدن به خود نمایان شود بی حوصلگی و

احساس تنهـایی و  ). 2014، ٢لیو ، جویو و زوا(ایش به انجام این کار ندارند دهند، زیرا گر اجتماعی را از دست می

انسـان بـراي فـرار از ایـن     . هایی را به همـراه دارد  نبود امنیت روانی  در زندگی روزمره بعضاً فشار روانی و آسیب
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نـوذري،  (دانست  میگرایانه ترین عناصر نگرش انسان  معنویت را از مهم) 1962(١مزلو. مشکل در پی راه حل است

 ،جهـانی  بهداشـت  سازمان .)1389محمدپور، (که با اعتقاد به انرژي و قدرت بیکران در هستی مرتبط است) 1391

 مانند گوناگونی مفاهیم که است چتري منزله به معنویت .کرد انسانی معرفی سالمت چهارم بعد عنوان به را معنویت

، ٢و روسـنتال   کـاتن، الرکین،هـوپز، کروپـر   ( می دهـد  پوشش را نويمع و سازگاري ایمان، باورها معنوي، سالمت

تواند ماهیت مشکالت و حتی زندگی را براي فرد تغییر دهـد و انسـان را بـه     معنویت و پرداختن به آن می). 2005

دن عنوان سکویی براي نزدیک تر ش بلکه به ،سمتی هدایت کند که نه تنها از مشکالت و حل آن واهمه نداشته باشد

ي معنوي در زندگی مهارت هامحققان معتقدند که با بکارگیري ). 1388آقاعلی، ( به هدف نهایی زندگی خود بنگرد

روهـیم و گـرین   (روزمره، انسان قادر خواهد بود که زندگی پویا همراه با جسم و روان سالم و شاداب داشته باشـد 

یابیم که معنویت یکی از نیازهاي درونی  موجودي در میاو را  ،اگر در حاالت انسان با دقت بنگریم). 2007، ٣برگ

 بینـی  جهـان  بـر  اي مقدمـه "در کتـاب  ) 1372(مطهـري   ).2010، ٤کزدي، مارتوس، بوالند و هورواس(اش است 

، معنویت را نوعی احساس و گرایش ذاتی انسان نسبت به امور غیرمادي مانند علم و دانایی، خیراخالقی، "توحیدي

، ص 1391 ،اکبـري  و ،ناصـري راد  ،شـکی شمسـی گو  ،عزیزي ،عباسی(داند  تقدس و پرستش می جمال و زیبایی،

فتحـی   .طـه وجـود دارد  همچنین مطالعات نشان می دهد  بین معنویت با احساس تنهایی و امنیـت روانـی راب  ). 18

در یافته هاي خود نشان داد  وجود معنویت در زندگی منجر به ایجاد امنیت، آرامش و سـالمت روانـی در    )1391(

طی مطالعات خود نشان دادند که احساس ) 1394(حسن زاده توکلی  قابضی، پاکدامن، فتح آبادي و .افراد می گردد

همچنـین کوزسـکی، راب، آلدوسـاري و     .رتی کاهش معنـی داري داشـت  تنهایی دانشجویان در اثر برنامه هاي زیا

 دار در در پژوهشی نشان دادند که کارآمدي مداخالت مبتنی بر معنویت،  باعـث کـاهش معنـی    )2010( ٥برادویجن

در مطالعه خود به تاثیر دین داري بر احساس تنهایی و  )2012(وکیچ و ونگاس ر .شود نگرانی وعالیم اضطراب می

. که  دین داري می تواند دیدگاه فرد به زندگی، رفتارها و تعامالت اجتماعی را تغییـر دهـد، اشـاره  داشـته انـد     این

در   )2012( ٧، لوچتی، ویرا، لوچتی، پریس وبایسـی  )2012( ٦هورانی ، ویلیامز، فرمن هافمن، الن ، ویمر و براوي

ـ   رابطهکه مطالعات خود نشان دادند  حسـینی ، لیـاي، کـراس و    . ت  بـا سـالمت وجـود دارد   پیچیده اي بین معنوی

در مطالعات خود نشان دادند که انجام اعمال معنوي بر بهزیسـتی، سـالمت جسـمانی و روانـی،      )2012( ٨علیشاه
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عملکرد، کارکرد مثبت بین فردي و بهبود کیفیت زندگی موثر بوده و کسانی که جهت گیري معنـوي دارنـد میـزان    

   .اضطراب کمتري دارند

عنـوان یکـی از    هاي ذاتی بشر  بوده و نیازهاي معنوي بـه  با توجه به اینکه  معنویت گرایی یکی از توانایی ،بنابراین

بشر توانمندي این را دارد که فراتر  ،درمانی مبتنی بر معنویت ترین نیازهاي بشر محسوب می شود  و در روان عمیق

هـاي   بنـدي  و در اولویـت  د و بـه مرکـز شخصـیتش بیندیشـد    وو از سطح آن فراتـر ر  کنداز خودش و بدنش فکر 

نیازهایش همدردي، خالقیت، صداقت، پاکی و پرستش را نیز بگنجاند و نیز سعی کند فراتر از گذران عادي زندگی 

و با توجه ) 1388آقاعلی،(دببین بیندیشد و به این نقطه برسند که بتوانند دنیا و خودش را فراتر از مادیات و خودش

عنوان عامل ایجـاد   اینکه معنویت در ارتقاي سالمت جایگاه ویژه دارد و بسیاري از بیماران، سالمت معنوي را به به

و   بخشـیان، جعفرپورعلـوي، پرویـزي   (ند شناسـ  کننده معنا و هدف در زندگی و ارتقا دهنـده سـطح سـالمتی مـی    

اصـالح رفتارهـاي مـذهبی وکسـب      و ییـر معنوي مداخالتی هستند که براي تغ –مداخالت رفتاري، )1389حقانی،

که به  عالقه دارند و مراجعانی که به شدت هدف مدار هستندالبته،  -نظرگرفته شده اند زندگی معنوي مراجعان در

معنـوي   بـه تکنیـک هـاي رفتـار     احتمال دارد که بیشـتر  فعالیت گراهستند، و کنند زندگی برخورد صورت فعال با

ي مهـارت هـا   .ي معنوي دراین پارادایم می گنجـد مهارت هاآموزش و  -)1987ی،کورمی یروهاکن(سخگو باشندپا

 .کنـد  فرد با محیط و حل مشکالتش کمـک  ي زندگی است که به سازگاري مهارت ها جدیدي از برگردان ،معنوي

ي خودآگاهی معنوي، بخشایشگري در ترسیم روابط بین فردي، حل کردن مسئله با مهارت هاشامل  مهارت هااین 

معنوي، ذکر و مراقبه، توکل و صبر، به جا آوردن مؤثر نماز و دعا، صله رحم، کنترل حسد، مشاهده تجلـی   رویکرد

ي مهارت ها توجه به اینکه در با ).1392بوالهري، میرزایی، و قائم پناه ، (باریتعالی در طبیعت و ذکر مؤثر می باشد 

 کنـار  در را او همه حـال حضـور   درتعال م به خداوند امید و ایمان افراد، با خداوند نقش مهمی دارد معنوي وجود

 تـاثیر  ،طرفـی  از .نمـی بیننـد  تنهـا   را هاي زندگی خودسختی مشکالت و رویارویی با در و می کننداحساس  خود

متوجـه   را فـرد  و هاي معنوي هم جنبه شـناختی دارد پرداختن به فعالیت ذکر و ،نیایش طریق دعا، از خدا ارتباط با

هم روشی رفتاري براي ابراز یـک عقیـده اسـت کـه درنهایـت منجربـه        کند وهایش میارزش ها وازها وخواستهنی

  ).  1393حجتی وهمکاران ،(افزایش امید وآرامش درونی فرد می شود

در مجموع می توان اظهار داشت که در پژوهش حاضر با توجه به حساسیت  سنی قشر نوجـوان کـه خطـر بـروز     

ی در صورت وجود  ناامنی روانی و احساس تنهایی در آنها بیشترنمود می کند و با توجـه بـه اینکـه    مشکالت روان

ي معنوي بر مشکالت روانی در کشور صـورت گرفتـه،  بنـابراین    مهارت هامطالعات کمی در راستاي تاثیر بخشی 

، حـل  مبتنـی برخودآگـاهی  ي معنوي مهارت هاپژوهشگر در پی یافتن پاسخی براي این سؤال است که آیا آموزش 
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آموزان دختر مقطـع   له، بخشش، ذکر، توکل و صبر بر احساس تنهایی و امنیت روانی و مولفه هاي آن در دانشئمس

  داري دارد؟  شهر ساري تأثیر معنی 2متوسطه اول ناحیه 

  پژوهششناسی روش 

بـا گـروه کنتـرل بـا آرایـش       پیگیـري  -آزمـون  پس –آزمون  پیش پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح

ها، آنها بصورت تصـادفی   در این طرح بعد از انتخاب آزمودنی .می باشدکاربردي  ،تصادفی است و از لحاظ هدف

 جامعه آماري شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول، ناحیـه . گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتنددر دو 

منظور انتخاب نمونه و اجراي  به. نفر بود 44هاي مورد مطالعه در این تحقیق  تعداد آزمودنی. شهرساري می باشد 2

مدرسه اي که داراي شش کالس  ،شهر ساري به شیوه نمونه گیري در دسترس 2پژوهش ابتدا از بین مدارس ناحیه 

ب شـدند و بـه   نفر که که تمایل به همکاري در تحقیق داشتند انتخا 44 ،انتخاب و از بین شش کالس متوسطه ،بود

دو گروه از نظـر توزیـع سـنی و مقطـع      -قرار گرفتندنفره کنترل و آزمایش  22دو گروه  درصورت کامال تصادفی 

شناختی؛ عدم دریافـت هـر   عدم ابتال به بیماري و مشکالت روان ،معیارهاي ورود به مطالعه. تحصیلی مشابه بودند

و تکمیل رضایت نامه شرکت در آمـوزش و انصـراف از   وره گونه مداخله و آموزش روانی و تمایل به شرکت در د

  . ادامه جلسات به عنوان معیار خروج از مطالعه بود

) فرم دانش آموزي(مزلو  "امنیت روانی"آشر و  "احساس تنهایی" دو پرسشنامه ،ابزار مورد استفاده در این پژوهش

  .می باشد بوالهري وهمکاران  جعفر دکتراز ویژه مربیان  "معنويي مهارت ها "سته آموزشیبو 

احسـاس فـرد از تنهـایی و    کـه   سوالی می باشـد 24نسخه   )1984(وهایمل ورنشاوپرسشنامه احساس تنهایی آشر 

اي مقیـاس احسـاس تنهـایی، تحلیـل عـاملی بـا        براي تعیین روایی سازه .کند نارضایتی اجتماعی وي را ارزیابی می

و مقـدار   درصد 80برابر با  KMO مقدارضریب .واریماکس انجام شدهاي اصلی و چرخش  استفاده از روش مؤلفه

پس از آن، بر اساس نمـودار   .دار است معنی% 000001بود که در سطح  1/1742 عددي آزمون کرویت بارتلت بابر

و استفاده از روش مایل، یک عامل اصلی به دسـت آمـد کـه بـا توجـه بـه       ) نموداري اسکري(مقادیر عددي آیگن 

  .عنوان عامل احساس تنهایی مشخص شد به) عبارت مربوط به احساس تنهایی 16(تحت پوشش آن عبارات 

، ١بـراون  –بود و بـا اسـتفاده ازروش اسـپیرمن    r=%83 کردن ضریب پایایی این آزمون با استفاده از روش دو نیمه

آشـروهایمل ورنشـاو،   ( بود r=%91 ٢و همچنین با استفاده از روش دو نیمه کردن گاتمن درصد 91یب پایایی ضر

1984(. 

                                              
1 Spearman-Brown 
2 Gutmann 
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مشخص شد که مقیاس مورد بحث از ثبات درونـی مناسـبی   ) 1381حسین چاري، (در محاسبات مربوط به پایایی  

 درصـد  66است و نیز همسانی درونی آن، با توجه به همبسـتگی   درصد 81 آلفاي کرونباخ برابر با .برخوردار است

تنصیف، در سطح قابل قبولی است که این مقدار، پس از اصالح بـه روش   بین دو نیمه آزمون و با استفاده از روش

ضریب پایایی گاتمن نیـز برابـر    .است درصد 79 براون، براي محاسبه ضریب پایایی کل مقیاس، برابر با –اسپیرمن

  .به دست آمد که همه در سطح قابل قبول و گویاي پایایی مناسب است درصد 79 با

ساله  19 تا 15منظور سنجش امنیت روانی براي نوجوانان  توسط مازلو به 2004 رسالدمزلو پرسشنامه امنیت روانی 

توسـط   1386در ایران در سـال    .بر اساس مطالعات وسیع نظري و بالینی، در زمینه احساس ایمنی تهیه شده است

مورد استفاده  1390سال  فرم دانش آموزي نرم شده است و در -امین پور به صورت پرسشنامه امنیت روانی زارع و

ادراك واقعیت، ناایمنی (عامل  10 بلی و خیر پیراموناي باگزینه هاي  سؤال دو گزینه 71 قرار گرفته است که شامل

ئله ، مسـ هیجانی، اعتماد به نفس، تنیدگی و عصبیت، خود کم بینی، سـازگاري، تـرس از آینـده، احسـاس حرمـت     

 ،پایین معرف امنیت روانی باالي فرد و نمره ،هاي باال در این آزمون مرهکسب ن .می باشد) احساس تنهایی گشایی و

نفر از دانش آمـوزان   573بر روي ) 1386( طی پژوهشی که زارع و امین پور .نشان دهنده امنیت روانی پایین است

 .انـد  نمـوده  بیـان اند، روایی صوري و محتوایی ایـن پرسشـنامه را بسـیار مطلـوب      دختر و پسر متوسطه انجام داده

  .محاسبه و گزارش شده است 92/0پایایی کلی پرسشنامه به شیوه ضریب آلفاي کرونباخ   ،همچنین

محنـواي آموزشـی    .جلسه، هفته اي یک جلسه تشکیل گردید 10در کارگاه آموزشی براي گروه آزمایش به مدت  

لهري و ابـو دکتـر  نوشته ) ژه مربیانوی(  "ي معنويمهارت ها"انتخاب شده در طی جلسات، برگرفته شده از کتاب 

   . آمده استبه اختصار  1در جدول محتوا و اهداف هر جلسه که  بود) 1392(همکاران 

  محتواي کارگاه آموزشی :1جدول 

  تکلیف در جلسات محتوا، هدف و  جلسه

  .ي زندگیمهارت هاافزایش دانش  ومعارفه، تعیین قوانین و اهداف، معرفی برنامه آموزشی   1

 ،هاي معنوي ، ویژگی هاي انساندین ومعنویت ، بحث گروهی درموردعریف کلی معنویت ونقش آن درزندگیت  2

  .و ارائه تکالیف خانگی سنجش میزان دینی بودن فردپرکردن فرم 

هاي  بررسی تکالیف خانگی، بحث در مورد خودآگاهی معنوي، جسمانی، روانی و اجتماعی و تکمیل برگه  3

  .ئه تکالیف خانگیو ارا خودآگاهی

بررسی تکالیف خانگی، آشنایی با مسئله و فرایند حل مسئله و تفاوت حل مسئله با مقابله، ارائه تکالیف  با   4

  .مطرح کردن چند مشکل در زمینه هاي مختلف و اجراي فرایند حل مسئله در آن

معنوي،  رویکرد مسئله بامعنوي، مراحل حل  ، بحث درمورد حل مسئله بارویکردبررسی تکالیف خانگی  5

  .ارائه تکالیف خانگی حل مسئله معنوي و استفاده ازموقیعت هاي مختلف درزندگی و شیوه حل کردن آن با

در  آزمودنی هابررسی تکالیف خانگی،آغاز آموزش بخشش و گذشت از طریق احادیث و زندگی ائمه، بحث با   6

  .ارائه تکالیف خانگی و ف بخشایشگري و مراحل عفو و بخششمورد بخشش، تعری
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بررسی تکالیف خانگی، شروع کالس با یک ذکر و تاثیرآن در زندگی، تعریف ذکر و تفاوت آن با مراقبه و انواع   7

  .ارائه تکالیف خانگی روهی از افراد در مورد انواع ذکر وذکر، روش و مکان ذکرگفتن، بحث گ

ثار ذکر، موانع ذکر و  بحث گروهی ذکر، شرایط ذکر، آ مراتب بارهبررسی تکالیف خانگی، ارائه مطالب در  8

  .ارائه تکالیف خانگی پیرامون  موضوع ذکر در جلسه و

بررسی تکالیف خانگی، بحث در مورد توکل و صبر و شرایط و آثار این دو مهارت در زندگی، استفاده از تمثیل   9

  .خانگیارائه تکالیف  از زندگی امامان و اتفاقات زندگی وو داستان 

گیري و جمع بندي و مرور جلسات گذشته، پرسش  ، مروري بر کل موضوعات و نتیجهبررسی تکالیف خانگی  10

  .و پاسخ دانش آموزان، تشویق دانش آموزان و قدردانی از همکاري مناسب دانش آموزان

بـه ارائـه   بعدي دقیقه  40 دقیقه اول به بررسی تکالیف خانگی و 15 :انجامیدمی دقیقه به طول  70 هر جلسه حدود

دقیقه آخر به صورت بحث گروهی و تمرین عملی مربوط به موضـوع   15مطالب علمی در مورد موضوع جلسه و 

هـاي گروهـی، مطـرح     ي معنوي، بحثمهارت هاهاي دوره آموزشی  از مهمترین فعالیت .آموزشی برگزارمی گردید

هـا و مقـاالت مـرتبط بـا موضـوع       از پاورپوینت و کتـاب کردن موقیعت هاي عینی و واقعی، طرح سؤال، استفاده 

  .بودجلسات 

سنجش احساس تنهایی و امنیت روانی با  ،در آغاز اجراي طرح و بعد از آموزش و بعد از یک ماه در زمان پیگیري

در  .ندو استنباطی مورد تحلیل واقع شد هاي آماري در دو سطح توصیفی داده. استفاده از ابزار تحقیق صورت گرفت

با استفاده از تحلیل کوواریانس یک بررسی  ،گزارش میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی ،بخش توصیفی

  .انجام شدمتغیره 

  ي پژوهشیافته ها

  در طی مطالعه ها گروهي آن به تفکیک ها مؤلفهبررسی توصیفی احساس تنهایی، امنیت روانی و  :2جدول

  گروه  متغیر

 پیگیري آزمون پس آزمون پیش

  میانگین
  انحراف

  معیار
  انحراف معیار  میانگین  معیار انحراف  میانگین

 احساس تنهایی
 08/6 50/73 54/5 05/74 30/5 36/73  کنترل

 233/5 36/64 88/6 18/64 55/5 91/72  آزمایش

  امنیت روانی
 08/8 00/37 48/8 00/36 60/10 05/37  کنترل

 47/6 27/53 24/7 36/54 49/9 59/35  آزمایش

ادراك واقعیت، سازگاري، امنیت 

 اجتماعی و عاطفی و موفقیت در کار

 25/2 73/6 73/2 32/6 87/2 50/6  کنترل

 53/2 27/9 28/2 41/9 17/2 82/5  آزمایش

عدم احساس حقارت و طرد شدن، 

ایمنی  عدم تعارض خانوادگی

 شخصی و هیجانی

 03/2 95/4 98/1 00/5 07/2 91/4  کنترل

 83/1 00/7 62/1 18/7 84/1 68/4  شآزمای
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اعتماد به نفس، احساس ارزش و 

 خودآگاهی

 03/1 27/4 01/1 41/4 22/1 45/4  کنترل

 14/1 82/5 23/1 91/5 50/1 41/4  آزمایش

عدم تنیدگی و تنش هیجانی، عدم 

  عصبیت و آشفتگی

 25/1 82/1 07/1 77/1 23/1 00/2  کنترل

 84/0 05/3 720/0 32/3 17/1 95/1  آزمایش

عدم احساس خود کم بینی، عدم 

  بدگمانی و هراس عمومی

 33/1 95/2 49/1 86/2 40/1 82/2  کنترل

 18/1 15/4 36/1 64/4 29/1 05/3  آزمایش

 –صمیمی بودن  –سازگاري 

  دیگران مقبولیت و پیوستگی با

41/1 50/3 58/1 86/3  کنترل  95/3 68/1 

14/1 64/5 56/1 59/3  آزمایش  73/5 28/1 

  عدم نگرانی و ترس از آینده
960/0 50/1 10/1 41/1  کنترل  36/1 00/1 

750/0 23/2 91/0 45/1  آزمایش  18/2 730/0 

  احساس حرمت و ایمنی
910/0 59/1 01/1 55/1  کنترل  50/1 860/0 

770/0 27/2 910/0 59/1  آزمایش  23/2 750/0 

عالقه اجتماعی، همدردي و گرایش 

  به مسئله گشایی

80/0 50/1 950/0 64/1  کنترل  45/1 860/0 

730/0 18/2 660/0 64/1  آزمایش  05/2 720/0 

  عدم انزوا
800/0 45/1 850/0 64/1  کنترل  50/1 800/0  

73/0 18/2 910/0 59/1  آزمایش  32/2 650/0 

کنترل طـی مراحـل   در دو گروه آزمایش و  یت روانی و مولفه هاي ده گانه آن، امنمیزان احساس تنهایی 2در جدول

  . مطالعه محاسبه شده است

 .بررسی پیش شرط هاي تحلیل کوواریانس انجام شـد  استفاده از تحلیل کواریانس با توجه به هدف تحقیق، جهت 

و فرض همگنـی میـانگین در    پذیرفته شد  ها به تفکیک دو گروهنتایج نشان داد فرض نرمال بودن براي همه متغیر 

بررسی وجود رابطه خطی بین متغیر کمکی و متغیر وابسته در طی مطالعه نشان داد . د گردیدمرحله پیش آزمون تایی

 fبوده و همچنین مقادیر احتمال حاصـل از نتـایج آزمـون     4/0در تمامی متغیرها مقادیر همبستگی مربوطه بیشتر از 

با توجه بـه عـدم معنـی     بررسی فرض برابري شیب خطوط رگرسیون. داللت بر خطی بودن این روابط داشته است

شرط  ،درنهایت با استفاده از آزمون لیون .در طی مطالعه پذیرفته شد داري اثر متقابل نمره متغیر کمکی با متغیرگروه

 .  برابري واریانس دو گروه در طی مطالعه نیز تایید گردید

  طی مطالعه آزمون آنالیز کوواریانس مربوط به احساس تنهایی در  :3جدول

نبع م  زمان

  تغییرات

  مجموع مربعات

SS  

  درجه آزادي

df 

  میانگین مربعات

MS  

  آماره فیشر

F  

 مقدار

  احتمال

اندازه 

  اثر

توان 

  آزمون

811/980  اثر گروه  پس آزمون  1 811/980  605/64  000/0  612/0  000/1  

495/22  اثر گروه  پیگیري  1 495/22  023/2  162/0  047/0  284/0  
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آمـوزان دختـر مقطـع     ي معنوي برمیزان احساس تنهایی دانشمهارت هاآموزش اد نشان د 3بررسی نتایج از جدول 

این آمـوزش منجـر   . است 612/0اندازه اثر گروه برابر با . )P >05/0(استدار داشته  معنی ریتأث 2متوسطه اول ناحیه

مرحلـه پیگیـري   در  .داري میزان احساس تنهایی در دانش آموزان در بعد از مداخله گردیـده اسـت   به کاهش معنی

بـا   ).  P<05/0(اسـت در گروه آزمایش و کنترل مشابه بوده  آزمون تا پیگیري تغییرات صورت گرفته از مرحله پس

بیان کرد که سـطح نمـره در زمـان پیگیـري نسـبت بـه        توان یم 2توجه به مقادیر میانگین در طی مطالعه در جدول

ـ  است؛ آزمون این تغییروجود داشته شولی نسبت به پی ،داري نداشته آزمون تغییر معنی پس  تـوان  یمـ طـوري کـه   ه ب

  . مؤثر بوده استي معنوي بر کاهش احساس تنهایی دانش آموزان تا مرحله پیگیري مهارت هاآموزش  گفت

  طی مطالعه آزمون آنالیز کوواریانس بر امنیت روانی در :4 جدول

منبع   زمان

  تغییرات

  مجموع مربعات

SS  

  درجه آزادي

df 

  ن مربعاتمیانگی

MS  

  آماره فیشر

F  

 مقدار

  احتمال

اندازه 

  اثر

توان 

  آزمون

789/4056  اثر گروه  پس آزمون  1 789/4056  728/164  000/0  801/0  000/1  

044/37  اثر گروه  پیگیري  1 044/37  773/1  190/0  041/0  255/0  

 
 ریتـأث ختر مقطع متوسـطه اول  ي معنوي بر امنیت روانی دانش آموزان دمهارت هاآموزش نشان داد  4نتایج جدول 

ي معنـوي منجـر بـه    مهـارت هـا  آمـوزش  . دست آمده اسـت ه ب 801/0اندازه اثر برابر با . )P >05/0(دار دارد معنی

تغییرات صورت گرفتـه   .بعد از مداخله در دانش آموزان گردیده است دار سطح نمره امنیت روانی در افزایش معنی

بـه   041/0طوري که اندازه اثر آن برابر به ؛ ) P<05/0(دار نبوده  معنی آزمون در مرحله پیگیري نسبت به مرحله پس

 شود یممالحظه  2ولی با توجه به مقدار نمره کسب شده از امنیت روانی ر طی مطالعه از جدول  ،آمده است دست

ه نسـبت بـه مرحلـه    تغییر نمـر  اما ،دار نبوده معنی آزمون تا پیگیري اگر چه تغییرات صورت گرفته در طی زمان پس

      وضـعیت امنیـت روانـی    يبـودن آمـوزش در بهبـود و ارتقـا     مـؤثر آزمون وجود داشته است و این داللت بـر   پیش

  . دانش آموزان داشته است

  طی مطالعه   ي امنیت روانی درها مؤلفهآزمون آنالیز کوواریانس مربوط به  :5جدول

 زمان مولفه
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مربعات

SS 

درجه 

 آزادي

df 

میانگین 

 مربعات

MS 

 آماره فیشر

F 
احتمال مقدار  

اندازه 

 اثر

توان 

 آزمون

ادراك واقعیت، 

سازگاري، امنیت 

اجتماعی و عاطفی و 

 موفقیت در کار

آزمون پس 512/137 اثر گروه   1 512/137  661/42  000/0  510/0  000/1  

030/2 اثر گروه پیگیري  1 030/2  666/0  419/0  016/0  125/0  
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عدم احساس 

حقارت و طرد 

شدن، عدم تعارض 

ایمنی  خانوادگی

 شخصی و هیجانی

آزمون پس 827/58 اثر گروه   1 827/58  869/29  000/0  421/0  000/1  

227/1 اثر گروه پیگیري  1 227/1  0/643  427/0  015/0  0/123  

اعتماد به نفس، 

احساس ارزش و 

 خودآگاهی

آزمون پس 563/25 اثر گروه   1 563/25  982/34  000/0  460/0  000/1  

641/1 اثر گروه پیگیري  1 641/1  031/2  089/0  069/0  398/0  

عدم تنیدگی و تنش 

هیجانی، عدم 

 عصبیت و آشفتگی

آزمون پس 832/26 اثر گروه   1 832/26  568/41  000/0  503/0  000/1  

001/0 اثر گروه پیگیري  1 001/0  001/0  970/0  000/0  050/0  

 عدم احساس خود

کم بینی، عدم 

بدگمانی و هراس 

 عمومی

آزمون پس 034/27 اثر گروه   1 034/27  883/40  000/0  499/0  000/1  

215/0 اثر گروه پیگیري  1 215/0  248/0  621/0  006/0  078/0  

صمیمی  –سازگاري 

مقبولیت و  –بودن 

دیگران پیوستگی با  

آزمون پس 540/56 اثر گروه   1 540/56  095/56  000/0  578/0  000/1  

130/0 اثر گروه پیگیري  1 130/0  100/0  753/0  002/0  061/0  

عدم نگرانی و ترس 

 از آینده

آزمون پس 378/5 اثر گروه   1 378/5  429/14  000/0  260/0  960/0  

152/1 اثر گروه پیگیري  1 152/1  422/2  127/0  056/0  330/0  

احساس حرمت و 

 ایمنی

آزمون پس 708/4 اثر گروه   1 708/4  372/12  001/0  232/0  930/0  

658/0 اثر گروه پیگیري  1 658/0  967/1  168/0  046/0  278/0  

عالقه اجتماعی، 

همدردي و گرایش 

 به مسئله گشایی

آزمون پس 114/5 اثر گروه   1 114/5  484/18  000/0  311/0  987/0  

149/0 اثر گروه پیگیري  1 149/0  409/0  526/0  010/0  096/0  

 عدم انزوا

 

نآزمو پس 231/6 اثر گروه   1 231/6  711/17  000/0  302/0  984/0  

126/1 اثر گروه پیگیري  1 126/1  763/3  059/0  084/0  474/0  

  

        ي معنـوي بـر تمـامی مولفـه هـاي تشـکیل دهنـده امنیـت روانـی در         مهارت هـا آموزش نشان داد  5نتایج جدول 

مقادیر اندازه اثر بیانگر تاثیر متوسـط   -)P >05/0(دار دارد معنی ریتأث 2دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول ناحیه

تغییرات صورت گرفته در مرحله پیگیري نسبت بـه مرحلـه   . مداخله در اکثریت مولفه هاي امنیت روانی بوده است

ر و مقادیر اندازه اثر در تمـامی مولفـه هـا د    ) P<05/0(دار نبوده است  معنی آزمون در مولفه هاي امنیت روانی پس

اگر چـه   شود یمبنابراین با توجه به مقدار نمرات کسب شده در طی مطالعه، مالحظه . سطح پایین قرار گرفته است
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ولی تغییر نمـره نسـبت    ،دار نبوده آزمون تا پیگیري معنی میزان تغییرات صورت گرفته در دو گروه در طی زمان پس

   .آموزش در بهبود وضعیت مولفه ها دارد ر بخشیآزمون وجود داشته است و این داللت بر اث به مرحله پیش

 گیري بحث و نتیجه

ي معنوي بر میزان احساس تنهایی تاثیر معنادار داشته اسـت و  مهارت هابررسی و تحلیل یافته ها نشان داد آموزش 

، )1394( یافته هاي پژوهش حاضر با یافته هاي قابضـی و همکـاران  . این تغییر تا مرحله پیگیري پایدار مانده است

ي معنوي فرد را مجهز به مهارت هاباورها و . همسو می باشد) 2012(روکیچ وونگاس  و) 1393(ان امانی و همکار

تواند با کاربسـت آنهـا در مشـکالت    هاي شناختی، رفتاري و هیجانی می نماید که فرد میاي از توانمنديمجموعه

    مجموعـه ایـن پیامـدها     .منـد گـردد  هیجانی و رفتاري بهـره  رفتارهاي پخته و وزمره از اسنادهاي سازگار شناختیر

مجموعـه   ،از سویی. روانی به ویژه در شرایط سخت و احساس تنهایی در زندگی شود ها گاه یهتک تواند به عنوانمی

همراهـی  بـه  خداونـد گـردد کـه     ایمـن و ادراك سـالمی از  دستیابی به دلبسـتگی   سازتواند زمینهمی مهارت هااین 

آمـوزش مهـارت   . اش کـاهش یابـد  و احساس تنهایی می کندتوجه میشگی و مقتدرانه خداوند در زندگی بیشتر ه

که درآن فرد میزان رابطه خود را با خدا و معنویت می سنجد و پی به وجود خدا در همه شرایط  خودآگاهی معنوي

خشایشـگري درترسـیم روابـط بـین     مهارت ب با. کاسته شود فردبا انس با خدا از تنهایی ، باعث می شود که می برد

، زمانی که فرد در روابط بین فردي دچار مشکل می شود با اجراي مراحل بخشش وگذشـت از قطـع روابـط    فردي

هرچـه فـرد   . دگـرد جامعه وخانواده می شود و ازتنهایی دور مـی   ،کند و باعث بهبود روابطش درمدرسهپرهیز می 

بت به خدا داشته باشد و بر این باور باشـد کـه خداونـد بنـدگان خـود را      احساس صمیمیت و نزدیکی بیشتري نس

احسـاس   ،ر سختی ها به آنها یاري می رسانددوست دارد و آنها را مورد عنایت و رحمت خویش قرارمی دهد و د

. )1999کرکپاتریـک ، (آرامش بیشتري دارد و هیجانات منفی مانند احساس تنهایی در او کاهش پیدا خواهد یافـت  

هـا و صـفات    ه ویژگیعقاید افراد دربار .استوند از خدادرست تصور  ،معنويي مهارت هاهاي مهم  یکی از مولفه

تواند بر مفهوم  می مند و خداي کیفردهنده داوند قدرتبخش، خ مانند خداوند مهربان، خداوند آرامش بالقوه خداوند

اونـد  از رابطه فرد با خد کامل پیش نیازي براي درك ،ابینش نسبت به تصور از خد.  خداي آنان داللت داشته باشد

   .به ویژه در شرایط سخت زندگی است

امنیت روانی تاثیري معنادار دارد و این تغییر تا مرحله پیگیري پایدار مانده  ي معنوي برمهارت هاآموزش  ،همچنین

، احمـري و احمـدي ازغنـدي    )1393( یافته هاي پژوهش حاضر با یافتـه هـاي برومنـدزاده و کریمـی ثـانی     . است

دانش آمـوز بـا   . همسو بوده است) 2010( ویلیامز و) 2010(، کزدي وهمکاران )2012( ، لوچتی وهمکاران)1390(

لحظـات   در مـی کنـد و  احسـاس قـدرت    آموزد که خداوند اساس ایمنـی اسـت و   کسب مهارت هاي معنوي می
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اقتـدار اوهـیچ    هد و با تکیه بر موجـودي کـه برعـزت و   به نفس باالیی ازخود نشان می د اضطراب وترس، اعتماد

    تکیـه   نقص ها و ضـعف هـاي آنهـایی کـه بـه او      قادر مطلق و توانمند به انجام هرکاري است و ،نقصی نمی رسد

      عـدم نگرانـی وتـرس ازآینـده     امنیـت و  به نفس بـاال،  ، ازلحاظ امنیت روانی، داراي اعتمادمی کنند جبران می کند

انگاره ذهنی مثبت به خدا داشـتن و ارتبـاط نزدیـک بـا     . ادراك خدا با دیگر متغیرهاي روانی ارتباط دارد. می شود

  ).1391قنبري هاشم آبادي و همکاران، (شود  خداوند را حفظ کردن موجب افزایش سالمت روان می

ی تاثیري معنادار داشته و ایـن  ي معنوي بر مولفه هاي امنیت روانمهارت هانتایج تحقیق بیانگر آن بوده که آموزش 

یافتـه هـا در زمینـه ادراك واقیعـت، سـازگاري، امنیـت عـاطفی، امنیـت         . تغییر تا مرحله پیگیري پایدار مانده است

اجتماعی و موفقیت در کار، عدم احساس حقارت و طرد شدن، تعارض خانوادگی، افسردگی و وابستگی، نـاایمنی  

به  در زمینه اعتماد .ستهمسو) 1390( برنا و یوسفی ،اي مطالعات احتشام زادهشخصی و ناایمنی هیجانی با یافته ه

ایج احمري و احمدي ازغنـدي  نت ،نفس، اطمینان به خود، احساس ارزش شخصی، موفق بودن در کار و خودآگاهی

نتایج ما با در زمینه عدم تنیدگی، تنش هیجانی، عصبیت و آشفتگی،  .باشدبا نتایج مطالعه حاضر همسو می )1390(

 )2010(کوزســکی و همکــاران  و) 1390(شــلیده ، غالمــی وب)1391( ، ســهراب و محمــدزادهمطالعــات یعقــوبی

 ١، آیی،آیدین، افري و هاسلمدر زمینه سازگاري، صمیمی بودن، مقبولیت و پیوستگی با دیگران، فیسچر. ستهمسو

و احسـاس ایمنـی،   ) نسبت به خـود و غیـره  ( در زمینه احساس حرمت. اندنتایجی همسو را گزارش کرده )2010(

   .اندنتایجی همسو با مطالعه حاضر را گزارش کرده) 2012( لوچتی و همکاران

را بـا   اسـت آموزان با فراگیري مهارت معنوي ذکر می توانند یکی ازمولفه هاي ناایمنی که داشـتن اضـطراب    دانش

بـه نظـر   . کنترل کننـد  "گیردها آرام می با یاد خدا دل" و رعایت شرایط ذکر گفتن و با ذکرگفتن  شیوه درست ذکر

شـود   بخشـد و سـبب مـی    توان خدا را موضوع دلبستگی در نظر گرفت که به انسان آرامش و ایمنی می رسد می می

، آرامش و سکون قلبی کـه از اعتقـاد و   حالت اطمینان، امنیت. هاي مهار ناشدنی را در اختیار درآورد بتواند موقعیت

شود باعث افزایش امید، رضایتمندي  و اد به منبع و قدرتی برتر و متفاوت از عوامل مادي و پیرامونی ناشی میاعتم

آمـوزش   ).1389لهري، ابـو (کنـد  گردد و در نهایت به سالمت و تعالی همه جانبه انسان کمک مینشاط درونی می

لم بـا خـود، دیگـران و قـدرت برتـر در رفتارهـا و       به دلیل تاکید بر تجربه ارتباط معنادار و سا ي معنويمهارت ها

و  مـی شـود  ساز قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با خداونـد، خویشـتن و دیگـران    زمینه ،هاي روزمرهالعملعکس

    معتـدل و متـوازن  صـورت  فـردي و گروهـی بـه     روابط فردي و اجتماعی و حل تعارضاتموجب تغییر و اصالح 

  .دگردمی

                                              
1 Fischer, Ai, Aydin, Frey & Haslam 
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هـا   با یـاد خـدا دل  " :همان گونه که می فرماید ؛ا در پرتو یاد خداست که انسان به آرامش می رسداز نظر قرآن تنه

از امنیـت   ،خداوند با این مقـام ارتبـاط برقرارسـازد    یاد هرکس با ، مقام خداوند مقام انس است و"آرامش می یابد

 اثـر  توانند هیجانات منفـی کـه در  با اجراي مهارت بخشایشگري می ). 1388غباري بناب ،(وآرامش برخورداراست

و د نبه سازگاري و امنیت وآرامـش برسـ   ،دند را کاهش دهنایجاد می شو آنهاآزاردهنده در  صدمه دیدن توسط فرد

بخشودگی، یک مداخلۀ درمانی قوي است که افراد را از خشم و احساس گناهی که . کینه ونفرت رها شوند آثار از

از کنترل ظریف و ناآگـاه متخلـف رهـا     ،بخشد عالوه بر این، فردي که می .کند یاست، رها م نتیجۀ خشم ناهشیار

دانـش آمـوزان بـا فراگیـري      ،بنـابراین ). 2010بنسون،(دیگران، به معنی رها کردن خود است  رها کـردن. شود می

بـر  و  نـد هکـاهش د  نگرانی را اضطراب و، تنش هیجانی، معنوي یاد گرفتند که احساس خود کم بینی يمهارت ها

  . خود بیفزایندعالقه اجتماعی  احساس ایمنی و سازگاري، مشکل گشایی ومیزان 

  هاپیشنهاد

از قبیل خودآگاهی، توکل، ذکر، بخشش، حـل  هاي معنوي  زمینه آموزش مهارت هایی در برگزاري کارگاه .1

ف تسلط هر چه با هدمدارس  مشاورانبراي  ي زندگیمهارت هاتعلیم  کنار درمسئله و صبر در نوجوانان 

 ؛مهارت هازمینه آموزش این  در بیشتر

احـی محتـواي   طردر ي معنـوي  مهارت هـا به آموزش دست اندرکاران تعلیم وتربیت اهتمام هر چه بیشتر  .2

 ؛کتب درسی دانش آموزان

 ؛امیدواري رویی وسخت مانندروانشناسی  متغیرهاي دیگر معنوي بر يمهارت هاآموزش  تاثیر بررسی .3

 ؛ي معنويمهارت هاهاي مختلف خشی پروتکلمقایسه اثرب .4

 .شناسی مثبتروانمتغیرهاي خدمات پیشگیري اولیه و ي معنوي در حوزه مهارت هااستفاده از آموزش  .5
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  منابع

  رفتاري با تاکید بر اندیشه هاي معنـوي در  -مشاوره گروهی شناختی مطالعه تاثیر"). 1388.(آقاعلی، فاطمه 

  ).س(دانشگاه الزهرا نامه کارشناسی ارشدمشاوره،ن پایا ."مت بیماران ام اس استان قمافزایش معنویت و سال
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Reducing the sense of loneliness as a psychological ineffectiveness and promoting 
psychological safety as one of the basic human needs serve as crucial points for 
improving mental health for adolescents. Therefore, the purpose of this study was to 
investigate the effectiveness of teaching spiritual skills on loneliness and mental 
health of first-year female students at secondary level. In terms of its purpose and 
nature of the study, the applied research adopted a semi-experimental approach with a 
pre-test/post-test/ follow-up design with control group. The statistical population of 
this research comprised all the first-year female students in Sari, Mazandaran, 
summing up to 3285 based on the education office statistics. The sample size was 44 
selected according to the available sampling method and were randomly divided into 
two groups of 22 subjects. Before the beginning of the training, the two groups had a 
pre-test on Achroumill Vernshaw (1984) questionnaire of loneliness, and Maslow's 
psychological knowledge (2004), and then the subjects in experimental group 
attended ten training sessions (one hour per week) on spiritual skills, based on a 
special book of trainers, titled "Spiritual Skills Training" by Dr. Boolhari et.al. After 
the training, the post-test was taken at the end of the study, and after one month, the 
follow-up test was taken from both groups. To analyze the data, one factor analysis of 
covariance was used. The results showed a significant difference between the scores 
of the two groups in the post-test and follow-up test. Also, the effectiveness of 
teaching spiritual skills on mental health was more than that of loneliness. The more a 
person feels closer to God, believing that God loves his servants and bless them with 
compassion and mercy and helps them in difficulty, the more peaceful the person 
would be and negative emotions like loneliness will be reduced. The subjects learned 
the spiritual skills that God is the basis of safety, therefore, they would have a feeling 
of strength, and show a high self-esteem at the time of anxiety and fear based on the 
fact that they rely on God who has no defect. And with their own power, they are 
capable of doing everything and compensate the weaknesses of those who relied on 
them. Such person, from the point of view of psychological security, have a high self-
esteem, security, and lack of concern for the future). Therefore, it is suggested that 
using psychological skills training such as self-awareness, trust, remembrance, 
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forgiveness and problem solving increases the psychological variables and reduce 
negative emotions in students. 
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