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این مطالعه با هدف بررسی نقش جنسیت ،رفتارهای فرزندپروری والدین ،کیفیت دوستی و
کمرو یی در احساس تنهایی دورۀ نوجوانی با مدل اکولوژ یکی تحولی انسانی و چشمانداز
بافتی -تحولی طراحی شده است 211 .دانش آموز نوجوان ( 133دختر و  78پسر) از پنج
مدرسه دوره اول متوسطه شهر تهران (ایران) در طرح پژوهش همبستگی شرکت کردند و
مقیاسهای خود گزارشی از جمله :مقیاس احساس تنهایی ،مقیاس کوتاه فرزندپروری
ادراکشده ( ،)EMBUمقیاس بازنگریشدۀ احساس کمرو یی و پرسشنامه کیفیت دوستی

واژگان کلیدی
جنسیت ،فرزندپروری
ادراکشده ،کمرویی ،کیفیت
دوستی ،تنهایی

( )SACRALرا تکمیل کردند نتایج نشان داد که رفتار فرزندپروری والدین ،احساس
کمرویی و کیفیت دوستی با احساس تنهایی ارتباط دارد .عالوه بر این ،یافتهها نشان داد که
سطح پایین کیفیت دوستی و سطح بالی رفتارفرزندپروری ادراکشدۀ والدین از نوع
رفتارهای مبتنی بر طرد و کنترل بیش ازحد ،با سطح بالی احساس تنهایی در نوجوانان
ارتباط مثبت دارد .بهعالوه ،نتایج نشان داد که نوجوانان پسر نسبت به نوجوانان دختر
احساس تنهایی بیشتری می کنند .نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر حاوی اشارات
مختلفی است که می تواند به صورت پیشنهاد اقدامات مداخلهای جهت ارتقای تحول در
طی سالهای نوجوانی مفید واقع شود.
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مقدمه
یکی از چالشانگیزترین دورههای گذار تحولی هر فردی ،مرحله تکاملی است که در دوران نوجوانی

اتفاق میافتد (اریکسون1968 ،1؛ سالیوان .)2013 ،2نوجوانان ممکن است در روند تحول ،با برخی از
هیجانات منفی چون احساس تنهایی 3مواجه شوند که با تغییر پیوندهای دلبستگی با والدین و ظهور روابط
همسالن مرتبط است .تنهایی شامل «آگاهی شناختی از نقص در روابط اجتماعی و شخصی فرد و

واکنشهای عاطفی ناشی از غم و احساس پوچی است» (اشر و پاکت .)2003 ،4در بافت نظریه
ایکولوژیکی ،والدین و همسالن به عنوان دو زمینه کلیدی و مهم در شکل گیری هویت و روابط بینفردی
نوجوانان فرض میشود (رضائیان و توتونچی .)1398 ،در چارچوب بافتی-تحولی بزرگسالن و همسالن
ممکن است و یژگیهای اجتماعی-عاطفی را در طول تعامالت برآورد کنند که موجب ایجاد واکنشهای
متفاوت در برابر رفتارهای خاص شده و نشاندهنده نگرشهای مختلف مانند پذیرش یا رد نوجوانانی شود
که این رفتارها را نشان میدهند .بر اساس این مدل ،کمرو یی را می توان به عنوان یک رفتار در بین نوجوانان

توصیف کرد (چن و فرنچ2008 ،5؛ چن ،فرنچ و اشنایدر.)2006 ،6

بررسی تنهایی در نوجوانان دو دلیل اساسی دارد .اول اینکه ،شواهد موجود نشان میدهد نوجوانان

بیش از هر گروه سنی دیگری احساس تنهایی میکنند (بولدرو و مور1990 ،7؛ هنریچ و گالونه.)2006 ،8

دوم  ،از منظر تحولی ،مشکالت بینفردی و اجتماعی مربوط به تنهایی در نوجوانی ریشه در روابط اولیه با
والدین و دوستی با سایر نوجوانان دارد (مک دونالد 9و همکاران.)2011 ،
با توجه به اینکه بسیاری از مطالعات متغیرهای مختلف را به طور جداگانه در پیشبینی تنهایی در
نوجوانان مورد بررسی قرار دادهاند ،مطالعه متغیرهایی که به لحاظ سلسله مراتبی در تأثیرگذاری بر احساس
تنهایی نوجوانان ایرانی از نظر نظری اهمیت دارند ،از ضرورتهای انجام این پژوهش است .بنابراین،
شناسایی عوامل مرتبط با خانواده ،روابط دوستان و عوامل مرتبط با خلقوخوی نوجوانان در پیشبینی احساس
تنهایی در دختران و پسران نوجوان موضوع تمرکز این مطالعه بوده است و به آزمون فرضیههای زیر میپردازد:
• بین رفتارهای فرزندپروری والدین و احساس تنهایی در نوجوانان رابطه وجود دارد.
• بین کیفیت دوستی و احساس تنهایی در نوجوانان رابطه وجود دارد.
• بین کمرو یی و احساس تنهایی در نوجوانان رابطه وجود دارد.
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• پسران نوجوان نسبت به دختران نوجوان احساس تنهایی بیشتری دارند.

روش پژوهش
طرح پژوهش از نوع همبستگی بود .شرکت کنندگان  211نفر از دانشآموزان دبیرستانی شامل  133دختر
( )14/38 ± 85و  78پسر ( )13/36 ± 56در سه پایه (هفتم  ،هشتم و نهم) بودند که از دو منطقه شهر تهران
(مناطق  6و  )20انتخاب شدند .نرخ توافق  81درصد بود.
ابزارهای سنجش ،شامل مقیاس تنهایی  38سوالی (دهشیری و همکاران ،)2008 ،فرزندپروری ادراکشده

( 23 )EMBUسوالی (کاسترو 1و همکاران ،)1993 ،مقیاس تجدیدنظرشده کمرو یی  14سوالی (چیک،2
 )1983و پرسشنامه دوستی-غیردوستی ) 20 (SACRALسوالی (ریزمن و بلینگهام )1989 ،3بود.

یافتهها
نتایج مطالعه نشان داد همبستگی مثبت و معنیداری بین احساس تنهایی و طردشدگی (, p < 0/01
 )r= 0/49و شیوه حمایت بیش از حد ( )r= 0/14, p < 0/05و همبستگی منفی معنیداری بین احساس
تنهایی و گرمی عاطفی ( )r= -0/46, p < 0/01وجود دارد .همچنین همبستگی مثبت و معنیداری بین
احساس تنهایی و کمرو یی ( ،)r= 0/33, p < 0/01همبستگی منفی بین احساس تنهایی و کیفیت دوستی
( )r=-0/49, p < 0/01و جنسیت ( )r= 0/30, p < 0/01مشاهده شد که نشان میداد نوجوانان پسر بیشتر
از دختران احساس تنهایی میکنند.
جدول  .1رگرسیون جنسیت ،شیوههای فرزندپروری ،کمرو یی و کیفیت دوستی در پیشبینی احساس تنهایی ()N = 211
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نتایج نشان داد جنسیت تنها  ٪9از واریانس تنهایی را در گام  1تعیین میکند  .به این معنی که پسران
نسبت به دختران احساس تنهایی بیشتری داشتند .در گام  ، 2مدل  ٪38از واریانس تنهایی را تبیین میکرد،
طرد نقش مثبت و گرمی عاطفی نقش منفی در پیشبینی احساس تنهایی داشت .در نهایت ،حمایت بیش
از حد معنی دار نبود .در گام  ، 3کمرو یی وارد تحلیل رگرسیون شد و مدل رگرسیون  ٪45واریانس تنهایی را
تبیین میکرد از این رو ، ،کمرو یی نقش مثبتی در پیشبینی احساس تنهایی ایفا میکند .کل مدل با واردشدن
کیفیت دوستی در گام  ،4توانست  0/47واریانس احساس تنهایی را تبیین نماید.

بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش اهمیت رفتارهای فرزندپروری والدین را در ایجاد کمرویی ،شکلگیری کیفیت
دوستیها و در نهایت احساسات و هیجانات ناشی از روابط با خانواده و همسالن را نشان داد .این ماطلعه
حاوی تلویحات مهم کاربردی است ،احساس تنهایی کودکان می تواند تحت تأثیر نگرش های حمایتی و یا
طرد والدین و شیوه های فرزندپروری قرار گیرد .همچنین ،کیفیت دلبستگی و دوستی با همسالن ،موقعیتی
اساسی برای پرورش شادکامی و سالمت روان در نوجوانان فراهم میکند .در نتیجه ،بدیهی است که با ایجاد
فضایی گرم در بین اعضای خانواده میتوان احتمال پیامدهای منفی تحول را در بین نوجوانان کاهش داد.

مالحظات اخالقی در پژوهش
تأیید اخالقی :کلیه مراحل انجامشده در مطالعه مطابق با بیانیه هلسینکی  1964و اصالحات بعدی آن یا
استانداردهای اخالقی است.
رضایت آ گاهانه :رضایت آگاهانه از همه شرکت کنندگان در مطالعه اخذ شد.
حمایت مالی :هیچ حمایت مالی برای این مطالعه وجود ندارد.
مشارکت نو یسندگان :نویسنده اول ،مسئول اجرای مطالعه و تهیه پیشنویس مقاله است و نویسنده دوم

تحلیل دادهها و نگارش بخش یافتهها را برعهده دارد .همه نو یسندگان نسخه نهایی را مطالعه و تأیید کردند.
تضاد منافع :نو یسندگان اعالم می کنند که هیچ تضاد منافعی ندارند.
قدردانی :نو یسندگان از مدیران مدرسه و همه نوجوانان شرکت کننده در این مطالعه تشکر میکنند.
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