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پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل جهت پيشبيني احساس تنهايي بر اساس سبکهاي دلبستگي
مادران با واسطهگري مشکالت تنظيم هيجاني دختران نوجوان دبيرستاني انجام شد .طرح پژوهش
حاضر ،توصيفي از نوع همبستگي بود .در اين پژوهش جامعه آماري را دانشآموزان پايه نهم (و
مادرانشان) در سال تحصيلي  5961-69تشکيل دادهاند که در مجموع  872دانشآموز دختر و
مادرانشان ( 119نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند .روش نمونهگيري پژوهش ،روش نمونهگيري
خوشهاي بود .براي گردآوري دادهها از پرسشنامههاي احساس تنهايي راسل ،سبک دلبستگي کولينز
و مقياس دشواريهاي تنظيم هيجاني گراتز و رومر استفاده شد .همچنين بهمنظور طراحي يک مدل
مناسب از تحليل مسير براي پيشبيني احساس تنهايي در دانشآموزان استفاده شده است .نتايج
پژوهش حاضر نشان داد که با افزايش سبک دلبستگي اضطرابي مادران و مشکالت تنظيم هيجاني،
احساس تنهايي دختران افزايش يافته است و با افزايش سبک دلبستگي نزديکي ،احساس تنهايي
کاهش يافته است .در واقع بين سبکهاي دلبستگي و مشکالت تنظيم هيجاني با احساس تنهايي
رابطه وجود دارد و تنها رابطه بين سبک دلبستگي وابستگي و احساس تنهايي معنيدار نبود .در
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نتيجه ميتوان گفت که يافتههاي اين پژوهش نشان داد که مدل پيشنهادي احساس تنهايي از
برازش خوبي برخوردار است و تأثير اين ارتباط بدين اندازه است که زمينه رشد مطلوب و يا
آمادهسازي بستر نامطلوب براي ايجاد احساس تنهايي را در زندگي نوجوان فراهم ميسازد.
احساس تنهايي؛ سبک دلبستگي؛ مشکالت تنظيم هيجاني

احساس تنهايي حالتي هيجاني است که شخص احساس بسيار قوي از عدم صميميت و انزوا
را تجربه ميکند (کرميجوياني ،سروقد و بقوليريا)5961 ،؛ و نشاندهنده نداشتن تفاهم،
همدلي و درک نشدن است؛ يعني درک متقابل و حمايت نشدن بهموقع و مناسب از سوي
پدر و مادر ،همچنين عدم دريافت بهموقع ،کمک مناسب در وضعيتي که فرد به کمک
اطرافيان شديداً نياز دارد ،ميتواند از عوامل مهم ايجاد احساس تنهايي باشد .در بعد رواني،
مهم و چالشانگيزاست که يک فرد ممکن است در جمع باشد ،اما احساس تنهايي کند
(ابوحمزه و خوشابي .)5961 ،نوجوانان در قياس با ديگر گروههاي سني ،تنهايي را با شدت
بيشتري تجربه کرده و در بعضي مطالعات همچون هرمن )8151( 5به اين نتيجه رسيدند که
تنهايي در نوجواني به اوج خود ميرسد و بررسي انجام شده بر روي نمونه بزرگ نوجوانان
نشان داد که  %9965شرکتکنندگان از اواسط کودکي تا نوجواني احساس تنهايي بيشتري را
تجربه ميکنند .چنين به نظر ميرسد که اين احساس تنهايي بهويژه در سنين دانشآموزي و
دوره راهنمايي ميتواند نوجوانان را در معرض انواع مشکالت عاطفي ،هيجاني و رفتاري قرار
دهد .احساس تنهايي از اين برداشت نشأت ميگيرد که روابط ميان فردي با انتظارات
شخصي فرد همخواني نداشته است .هرچند تنهايي بخش طبيعي از رشد به شمار ميرود ،اما
ميتواند موجب نگراني فراواني بشود (سليماني.)5961 ،
در خصوص اهميت آن پژوهشگران به اين نتيجه رسيدهاند که عامل خانواده و مخصوصاً
نوع دلبستگي والدين در دوران کودکي و نوجواني نقش مهمي را در بروز مشکالت رفتاري-
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عاطفي در کودکي و بزرگسالي دارد ،زيرا فرزندان آينه والدين هستند و رفتار کودک و
نوجوان عکسالعملي به عوامل محيطي و خصوصاً نسبت به عملکرد والدينشان هستند
(رونر8159 ،5؛ سيچتي و روگوچ .)8116 ،8کروويس و همکاران )8151( 9در تحقيقات خود
اشاره کردند که تعامل والد – فرزندي نخستين معرف دنياي ارتباط است و يک رابطه مهم و
حياتي براي ايجاد امنيت و عشق است که متشکل از ترکيبي از رفتارها ،احساسات و
انتظاراتي است که منحصر به پدر و مادر و فرزند است .در اين راستا تئوري دلبستگي
ب زرگسالي بر اهميت پيوند کودک با مادر و مسائل و عواقب ناشي از گسستگي اين پيوند
تأکيد دارد که به سه سبک اضطرابي (سبک دوسوگرا) ،نزديک بودن (سبک ايمن) و سبک
وابستگي (عکس دلبستگي اجتنابي) تشکيل شده است .در واقع شيوه ارتباطي و سبک
دلبستگي والدين منجر به ايجاد نوع مطلوبي از دلبستگي ايمن يا ناايمن ميشود که در
دوران بعدي زندگي نوجوان با اختالالت رواني ،مشکالت تنظيم هيجاني و نابهنجاريهاي
رفتاري وي رابطه دارد (کولينز و ريد .)5669 ،1از اين رو در سنين نوجواني به نقش سبک
دلبستگي در خلقوخو ،منش و روابط اجتماعي توجه شده است (هاکينگ ،سيمونز و سورت،1
.)8159
همچنين با توجه به اينکه احساس تنهايي يکي از مشکالت اجتماعي مهم و اساسي در
هر جامعهاي است و بهعلت اهميت اين رفتار در دوران کودکي و بهخصوص در دوران
نوجواني ،به آن بيشتر توجه ميشود .دانبرگ ،آندرسن ،مککي و لنارسون )8151( 9در
مطالعات خود نشان دادند تأثير رفتار ،شخصيت و طرز فکر پدر و مادر در شکلگيري و
چگونگي رفتار فرزندان بسيار مهم و اساسي است ،بنابراين سبک دلبستگي از پيوند عاطفي
عميقي که فرد با افراد خاصي در زندگي برقرار ميکند ،تشکيل ميگردد .بهطوريکه باعث
ميشود در تعامل با آنها احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از اينکه آنها را
در کنار خود ميبيند ،احساس آرامش کند .در واقع نشان داده شده است که بين سبک
دلبستگي و احساس تنهايي رابطه وجود دارد .به همين جهت در طي پژوهشي نشان داده شد
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که سبک دلبستگي ايمن و تابآوري رابطه منفي با احساس تنهايي داشتند و سبکهاي
دوسوگرا و اجتنابي رابطه مثبتي بااحساس تنهايي داشتند .همچنين نتايج نشان داده است که
سبک دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا به صورت مثبت پيشبينيکننده احساس تنهايي است و
سبک دلبستگي دوسوگرا قويترين پيشبينيکننده احساس تنهايي است (پاکدامن ،سعادت،
شهياد ،احمدي و حسيني.)8159 ،
بوث ،الفورس و آکسفورد )8151( 5در رابطه بااحساس تنهايي گزارش کردند ،بيشتر
مطالعاتِ احساس تنهايي کودکان و نوجوانان را در مدرسها با بررسي روابط همساالن،
کاوش کردند .با اين حال ،تجارب احساس تنهايي بسياري از آنها ،در ابتدا در خانه شروع
ميشود .کودکان و نوجوانان به گرمي ،ساختار و سازگاري خانواده و روابط زناشويي براي
رشدشان متکياند .احساس تنهايي خانواده ممکن است از ويژگيهاي والديني يا سبکهاي
پدر -مادري ،مانند حضور هيجاني کمتر والدين ناشي از يگانگي شخصيتي يا استرس،
پديدار گردد .کودکان و نوجوانان که احساس ميکنند از اعضاي خانوادهشان دور بودند و
صميميت و حمايت را فراهم نميکنند ،گزارش کردند که در خانهشان ناهمبستگي را تجربه
کرده بودند .زماني که احساس کردند که هيچکس در خانه به آنها گوش نميدهد يا عالقۀ
واقعي به شادي روزمرهشان ندارند ،انزواي اجتماعي را در خانوادههايشان تجربه ميکنند و
غالباً ارتباط هيجانيشان کاهش مييابد.
بنابراين مسائل مربوط به سبک دلبستگي و احساس تنهايي ،اينگونه تبيين ميشود که
سبک دلبستگي نوجوان با افراد مهم زندگياش ،در نقش وي بهعنوان فردي که دچار
احساس تنهايي ميکند ،نقش اساسي داشته است و نياز دلبستگي از هيچ نياز ديگري مشتق
ن شده است که جهت تحول شخصيت افراد بسيار مهم و اساسي است (مولر و رزنزين،8
.)8159
در طي مطالعات مختلف نشان داده شده است که رابطه احساس تنهايي با نقش بنيادين
تربيتي و عاطفي بستر درون خانواده بسيار همپوشي دارد که مـيتوان بـه تئوري دلبـستگي
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بالبي و مشکالت هيجاني چون اضطراب ،افسردگي و احساس تنهايي اشاره نمود (بشارت،
گرانمايهپور ،پورنقدعلي ،افقي ،حبيبنژاد و آقاييثابت5965 ،؛ گوهسن ،باتي و ورث،5
8116؛ جکسون.)8151 ،8
همچنين بررسيها حاکي از آن هستند که تنظيم هيجان الگوهاي روانشناختي و
رفتاري متعددي را تحت تأثير خود قرار ميدهد گه بر اساس سبکهاي مختلف دلبستگي و
عاطفي دورن خانوادگي تأثيرگذار است (دوي ،پريهاتسننتي ،سيستياوان و سيسواتي8151 ،9؛
1
فوسکو ،استورمشاک ،ديشن و وينتر)8158 ،1؛ که جونز ،بارت ،ارليچ ،ليجوز و کسيدي
( ) 8151در طي پژوهش خود نشان داد که مادراني که سبک دلبستگي اضطرابي و اجتنابي
دارند ،مشکل بيشتري در تنظيم هيجانات خود دارند .عدم تنظيم هيجاني نيز بهنوبهخود
پيشبينيکننده پريشاني بيشتر ،خشونت بيشتر و پاسخ حمايتي مادرانه کمتر نسبت به
هيجانات منفي نوجوانان بود .اجتناب بيشتر نيز بهطور مستقيم پيشبينيکننده پاسخ مادرانه
خشنتر بود و بااينوجود ،تعريف مؤلفه تنظيم هيجان کار دشواري است .تحقيقات پيشين در
مورد تنظيم هيجان و عوامل مربوط به آن عمدتاً بر توانايي افراد در برخورداري يا رفع
عواطف منفي متمرکز ميگردند (بيرامي ،بخشيپور ،عليلو و اقبالي .)5969 ،واحدي ،بدري
گرگري و غالمي ( )8159در طي يافتههاي مربوط به رابطه تنظيم هيجاني و سبکهاي
دلبستگي نشان دادند که ابعاد دلبستگي ميتواند راهبردهاي مثبت و منفي تنظيم هيجاني را
پيشبيني کند و تنظيم هيجاني-شناختي ،بين ابعاد دلبستگي و مشکالت هيجاني نقش
ميانجي دارد .همچنين ابعاد دلبستگي تأثير مستقيم و غيرمستقيم بر مشکالت هيجاني دارد.
در مطالعه ديگري گارنفسکي و گرايج )8119( 9در طي مطالعات خود نشان دادهاند که
هرگونه نقص در تنظيم هيجانات باعث بروز مشکالت روانشناختي نظير افسردگي و
اضطراب ميشود .در واقع آنها معتقدند که سالمت رواني افراد از تعامل ميان راهبردهاي
مديريت هيجان و ارزيابي درست از موقعيت استرسزا و اضطرابزا است .برايناساس
مشکالت تنظيم هيجاني در احساس تنهايي افراد ميتواند تأثيرگذار باشد .مطابق با يافتههاي
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پژوهش وي ،وگل ،کو و زکاليک )8111( 5نشان داده شد که سبک دلبستگي اضطرابي و
اجتنابي در خلق منفي و روابط بين فردي از طريق استراتژيهاي تنظيم هيجان تأثير دارد.
رابطه بين سبک دلبستگي اضطرابي و اجتنابي و روابط بين فردي با واکنشپذيري هيجاني
تعديل ميشد و رابطه بين سبک دلبستگي اجتنابي ،خلق منفي و مشکالت بين فردي با
گسلش هيجاني تعديل ميشد؛ و سبک دلبستگي و گسلش هيجاني و واکنشپذيري
هيجاني  %71از واريانس روابط بين فردي را تبيين ميکرد .نظريهپردازان آسيبشناسي
رواني معتقدند که داشتن عملکرد ناموفق در تعامالت اجتماعي ،احساس تنهايي ،افسردگي
نيز در نتيجه تنظيم ناکافي پاسخهاي هيجاني ايجاد ميگردد (صالحيپور ،مدرس ،رويينپور
و طالبي8159 ،؛ ويليامز ،تامپسون و آندرو .)8159 ،8نتايج پژوهشها در طي تحقيقات خود
نشان دادند که اجتناب تجربي نقش ميانجي در رابطهي بين تنظيم هيجاني و احساس
تنهايي دارد و اجتناب تجربي يک مکانيزم کليدي در توضيح اين امر است که چرا افرادي
که تنظيم هيجاني بااليي دارند ،احساس تنهايي کمتري دارند (شي ،زهانگ ،زهانگ ،فو و
وانگ 8159 ،9و گيوراک ،گراس و اتکين)8155 ،1؛ که همسو بودن رابطه احساس تنهايي و
نقش مهم مؤلفههاي تنظيم هيجاني را در آن نشان ميدهد .در همين راستا با توجه به نقش
بنيادين مسائل درون خانوادگي و حائز اهميت بودن سن نوجواني ،ميتوان مدلي را بر اساس
تأثيرگذاري نقش والدين و مسائل و مشکالتشان و همچنين تأثيرگذاري نقش مؤلفههاي
مربوط به خود فرزندان را در نظر گرفت که در جهت چرايي پيشبيني مشکالت نوجوان از
قبيل نداشتن هيجانات مناسب در شرايط مختلف ،داشتن انزوا و حس تنهايي و بسياري از
مشکالتي که ريشه و علل آن نوع سبک دلبستگي والدين (مادر) و هيجانات نامناسب و
مخرب والدين همچون اضطراب ،افسردگي ،استرس و نداشتن فضاي ايمن در خانواده که
ميتواند تأثيرگذار باشد ،در نظر گرفت؛ که با در دست داشتن پيشبيني الگوي احساس
تنهايي دختران ،چرايي مشکالت برون فردي و درون فردي آنها را در خانواده ،مدرسه و در
آينده نزديکشان در اجتماع و ...پيشبيني کرد و در جهت جلوگيري از آنها و ايجاد بستري
مناسب براي ايمنسازي فرزندان آغاز کرد.
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بنابراين ،خانواده و مسائل مربوط به والدين در تبيين مشکالت هيجاني و احساس
تنهايي و انزواي فرزندان نقش اساسي داشته است ،به همين جهت براي شناسايي مؤلفههاي
تأثيرگذار در جهت پيشگيري و بهبود مشکالت اساسي نوجوانان حمايتهاي پژوهشي
گستردهاي از بستر خانواده و مؤلفههاي سبکهاي دلبستگي و مشکالت هيجاني مادران
وجود دارد (جونز ،بارت ،ارليچ ،ليجوز و کسيدي8151 ،5؛ مالسعيدي ،عارفي و آقايي8151 ،؛
فرماني.)5969 ،
باتوجه به مطالب ارائه شده ،توجه به مشکالت افراد تنها به روشهاي روشن بينانه و به
دنبال آن شيوههاي مناسب براي شناسايي و مقابله با اين مشکالت مهم و ضروري است.
فراواني باالي جمعيت جوان و نوجوان نسبت به ساير گروههاي سني در کشور ،اوج احساس
تنهايي در نوجواني و ارتباط احساس تنهايي با ساير مشکالت رواني – اجتماعي ،اهميت پيدا
کردن شيوههايي براي مقابله بااحساس تنهايي را نشان ميدهد .پژوهشهايي که درباره
احساس تنهايي در کشور صورت گرفته است ،بيشتر همبستگي احساس تنهايي را با ساير
مشکالت رواني-اجتماعي موردبررسي قرار دادهاند .بااينحال اينکه اين عوامل چگونه تعامل
ميکنند و بر احساس تنهايي تأثير ميگذارند ،چندان مشخص نيست و نظريه واحدي که
اين عوامل را با يکديگر ترکيب کند ،وجود ندارد بنابراين در مطالعه حاضر تالش شده است
که گامي در جهت شناسايي روابط بين متغيرهاي درون خانوادگي در رابطه بااحساس تنهايي
دختران نوجوان برداشته شود تا با استفاده از آن مدلي مناسب جهت پيشبيني احساس
تنهايي دانش آموزان دختر ارائه گردد که سطح سالمت عمومي خانواده را بهبود بخشيد.
بنابراين مسئله پژوهش حاضر بررسي اين سؤال است که در قالب يک مدل ،آيا مدل
پيشبيني احساس تنهايي بر اساس سبکهاي دلبستگي مادران با ميانجيگري مشکالت
تنظيم هيجاني در نوجوانان دختر از برازش مطلوبي برخوردار است؟

1- Jones, Brett, Ehrlich, Lejuez & Cassidy
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طرح پژوهش حاضر ،توصيفي از نوع همبستگي است که به بررسي سهم هر يک از
متغيرهاي سبکهاي دلبستگي و مشکالت تنظيم هيجاني در پيشبيني احساس تنهايي
پرداخت .در اين پژوهش جامعه آماري موردمطالعه را دانشآموزان دختر پايه اول دبيرستان
(پايه نهم) مدارس دولتي شهر تهران و مادران آنها در نظر گرفتهشده است .اين دختران در
سال تحصيلي  5961-5969در اين مدارس مشغول به تحصيل بودند .براي برآورد حجم
نمونه در پژوهشهاي مبتني بر همبستگي و رگرسيون ،کلين (8111؛ به نقل از فياض
عامري و بشارت )5961 ،عنوان ميکند که حجم نمونه در الگوي ساده ،زير  ،511در
الگوهاي کمي پيچيده بين  511تا  811و در الگوهاي پيچيده باالي  811نفر است .با توجه
به تعداد متغيرهاي موردبررسي ،اين پژوهش از نوع پيچيده است و براي اطمينان از معرف
بودن گروه نمونه ،از روش نمونهگيري خوشهاي استفاده شد که  911نفر دختر نوجوان پايه
اول دبيرستان و  911نفر از مادران همان دانشآموزان بهصورت تصادفي در نظر گرفته شد.
جامعهي موردمطالعه با توجه به  88منطقهي کل آموزشوپرورش شهر تهران تقسيم و
بهصورت تصادفي مناطق آموزشي  9-1-7-88انتخاب گرديد .در مرحلهي بعد از هر منطقه
آموزشي ،دو دبيرستان دخترانه به روش تصادفي برگزيده شد .در آخر از هر دبيرستان يک
کالس بهطور تصادفي انتخاب و تمام دانشآموزان آن کالس (و مادران آنها) مورد آزمون
قرار گرفتند .بهاينترتيب درمجموع  872دانشآموز دختر مورد مطالعه قرار گرفتند.
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بهمنظور گردآوري دادههاي موردنياز در اين تحقيق و در راستاي آزمون يافتههاي تحقيق
سه پرسشنامه استفادهشده است.

پرسشنامه استاندارد احساس تنهايي UCLA11توسط راسل ( )5621ساختهشده است .اين
مقياس داراي  81جمله است .براي ارزيابي سؤاالت اين پرسشنامه از مقياس چهار ارزشي
ليکرت (هرگز تا اغلب) استفاده شده است که از  5تا  1نمرهگذاري شده است .بهاينترتيب
دامنه نمره کسبشده در اين مقياس بين  81تا  21قرار دارد و پايايي اين پرسشنامه 1/ 61
است (راسل ،کترونا و پيپالو .)5621 ،در طي مکاتبهاي که با سازنده آزمون صورت گرفت،
در مورد نقطه برش آزمون اينگونه بيان شد که براي مقياس احساس تنهايي که نمره  91و
يا باالتر از آن هست ،از آنجاييکه نمره ميانگين تقريباً  11و انحراف استاندارد (انحراف
معيار) بهطور تقريبي  51است ،اين ميزان ميتواند نشاندهنده  ٪ 1/8از جمعيت باشد.
يکي از داليلي که از اين معيار براي تعيين سطح احساس تنهايي استفادهشده است
مطالعهاي است که سالها پيش در دانشگاه  ،UCLAدر بين گروهي از افراد که تنها بودند
برگزار شد و نمره متوسط آنها در آن مقياس  91بوده است .درواقع بهطور متوسط سطح
بااليي از احساس تنهايي بهعنوان نمرهاي است که يک انحراف معيار باالتر از ميانگين يا
 11است .بنابراين بهطور متوسط سطح بااليي از احساس تنهايي ميتواند نمرهاي از  11تا
 16باشد .نمره  11يا باالتر نشاندهنده  %51است که نمرههاي باالتري داشتهاند  %51از
افرادي که نمرات باالتري کسب کرده بودهاند (راسل .)5621 ،همچنين در ايران داورپناه در
سال  5979هنـجاريابي ايراني مقياس تجديدنظر شـده احساس تنهايي بر روي دانشآموزان
دختر و پسر شهر تهران را انـجام داد که ضريب آلفاي  ./72را گزارش نـمود که در حد
قابلقبولي قرار دارد و همچنين در هنجاريابي ديگر جير دهي ( )5921روايي سؤاالت %25
قابل قبول قرار داده است که اين ارقام با توجه به نسخه تجديدنظر شده احساس تنـهايي در
1- University of CaliforniaLos Angeles
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حد قابل قبولي قرار دارد؛ که در پژوهش حاضر با توجه به اينکه نمره کل ميزان احساس
تنهايي مورد توجه بوده است ،با رضايت کتبي خود سازنده پرسشنامه (راسل) از نقطه برش
پرسشنامه استفادهشده است.

کولينز و ريد در سال  5661براساس هازن و شـيور پرسشنامه سبـک دلبستگي کولينز و
ريد 8)RASS( 5را تهيه کردند .اين پرسشنامه در ابتدا داراي  85ماده بود که بعدها به 52
آيتم کاهش يافت که پاسخدهندگان در يک مقياس ليکرت  1درجهاي ميزان موافقت يا
مخالفت با هريک از عبارات را بيان ميکنند .اين پرسشنامه به سه زير مقياس وابستگي،
نزديکي و اضطراب اختصاص يافته است .براساس دستورالعمل پرسشنامه ،شش عبارت
 57،51،51،6،2،5براي زير مقياس نزديکي ،شش عبارت  ،52،59،51،7،1،9براي زير مقياس
وابستگي و شش عبارت  59،58،55،9،1،8براي زير مقياس اضطراب مشخصشده است که
کولينز و ريد نشان دادند زيرمقياسهاي نزديکي ،وابستگي و اضطراب در فاصله زماني  8ماه
حتي در طول  2ماه پايدار ماندند و در مورد قابليت اعتماد مقياس دلبستگي بزرگسال ،کولينز
و ريد ميزان آلفاي کرونباخ را براي هر زير مقياس اين پرسشنامه در  9نمونه  579نفري،
نزديکي  ./ 25وابستگي  ./72اضطراب  ./21در نمونه  591نفري نزديکي  ./ 21وابستگي
 ./72و اضطراب  ./21و در نمونه  511نفري براي نزدکي  ./28وابستگي  ./21و اضطراب
 ./29گزارش دادهاند و با توجه به اينکه مقادير آلفاي کرون باخ در اغلب موارد مساوي و يا
بيش از  ./21است ،ميزان ضريب پايايي بهدست آمده باال است (کولينز و ريد .)5669 ،در
ايران نيز ميزان ضريب پايايي با استفاده از روش آزمون -آزمون مجدد ،بهصورت همبستگي
بين دو اجراي بر روي نمونهاي با حجم  511نفر آزمودني ،اجرا شد .نتايج حاصل از دو بار
اجراي ايـن پرسشنامه بافاصله زماني يـک ماه از يکديگر ،بيانگر آن بود که تـفاوت بين دو
اجراي مقياسهاي وابستگي ،نزديکي و اضطراب در اين پرسشنامه معنادار نبوده است و اين
آزمون در سطح  ./ 61قابلاعتماداست (پاکدامن.)5961 ،

2- Revised Adult Attachment Scale
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1- Collins & Reid

اين مقياس در سال  ،8111توسط گراتز و رومر 5جهت سنجش ميزان بينظمي هيجاني و
راهبردهاي خودنظمبخشي هيجاني رايج شد و داراي  99گوي است و نحوه پاسخدهي به
اين مقياس در اساس يک مقياس  1درجهاي ليکرت است .داراي يک نمره کلي و  9نمره
اختصاصي در زيرمقياسهايي است که مربوط به ابعاد مختلف دشواري در تنظيم هيجاني
است .اين زيرمقياسها عبارتاند از :عدم پذيرش هيجانها ( ،)55،58،85،89،81،86ناتواني
در بهکارگيري رفتارهاي متناسب باهدف ( ،)59،52،81،89،99مشکل در کنترل تکانه
( ،)9،51،56،81،87،98عدم آگاهي هيجاني ( ،)8،9،2،51،57،91دسترسي کم به راهبردهاي
تنظيم هيجاني ( )51،59،88،82،91،95،91،99و نبود شفافيت هيجاني ( .)5،1،7،6ضريب
آلفاي کرون باخ / 69؛ و ضريب پايايي باز آزمايي ./ 21 ،گزارششده است حيدري ،احتشام
زاده و حالجاني .5922 ،پايايي نسخه فارسي توسط عسگري و امينيان ( )5922از طريق
همساني دروني و تصنيف /29؛ و  ./21گزارششده است که با توجه به موارد ذکرشده اين
آزمودن اعتبار و روايي قابل قبولي را کسب کرده است.
* ميزان پايايي پرسشنامهها در پژوهش حاضر از طريق ضريب آلفاي کرون باخ
محاسبهشده است.

نزديکي
وابستگي
اضطراب
مشکالت تنظيم هيجاني
احساس تنهايي

9
9
9
99
81

872
872
872
872
872

1/756
1/789
1/711
1/786
1/751

1- Gratz, Roemer
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به هر دانشآموز در يک نشست دو پرسشنامه (پرسشنامه مشکالت تنظيم هيجاني ،احساس
تنهايي) در قالب يک دفترچه داده شد .هر دو پرسشنامه داراي پاسخنامههاي مجزا بود که
دانشآموزان ميبايست پاسخهاي خود را در آن وارد ميکردند .حداکثر زمان موردنياز و کافي
براي هر دفترچه  91دقيقه در نظر گرفته شد و پس از جمعآوري دفترچههاي آزمون و
پاسخنامهها ،به هر دانشآموز در يک پاکت دربسته همراه با توضيحات ضروري ،پرسشنامه
سبکهاي دلبستگي داده شد که آن را به مادر خود انتقال داده و پس از تکميل عودت دهد.
همچنين از مسئوالن مدرسه خواسته شد تا تکميل پرسشنامه توسط مادران را پيگيري
نمايند .باوجود پيگيريهاي مکرر ،تعداد  88پاسخنامه هرگز توسط مادران عودت داده نشد و
اين موضوع باعث شد که پاسخنامه آن دانشآموزان نيز از ليست دادهها حذف گردد؛ اما به
دليل تعداد زياد گروه نمونه و همچنين به دليل اينکه پاسخهاي عودت داده نشده ،تقريباً در
همه مدرسه توزيعشده بود ،بهنظر نميرسد که خللي در تعداد و معرف بودن نمونهها
ايجادشده باشد .پس از اجراي تست و گردآوري دادهها ،پاسخهاي هر دانشآموزان و مادران
آنها از طريق کدگذاري به کامپيوتر منتقل و براي تجزيهوتحليل آماري آماده گرديد.

جهت تجزيهوتحليل يافتههاي اين تحقيق از روشهاي آمار توصيفي و با بهرهگيري از آمار
استنباطي بهمنظور طراحي يک مدل ساختاري مناسب براي پيشبيني احساس تنهايي در
دانشآموزان از شيوه آماري تحليل مسير 5استفاده شد (کرلينجر.)5969 ،8

يافتههاي توصيفي متغيرهاي پژوهش در جدول ( )8آورده شده است.

2- Kerlinger & Nichols
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1- Path

نزديکي
وابستگي
اضطراب
مشکالت تنظيم هيجاني
احساس تنهايي

9
21/51
9
99
51/86

1/951
86
-1/511
89
1/968
82
1/112 517/97
-1/191
21

57/5111
729552
51/1281
62/1872
11/9189

5/182
-1/917
1/111
1/199
5/969

8/62197
9/82281
9/11217
56/58987
7/92986

مندرجات جدول ( )8نشان ميدهد که ميانگين و انحراف استاندارد نمرات ارائهشده
است .براساس اطالعات بهدستآمده ميانگين متغير نزديکي برابر با  ،57/51وابستگي برابر با
 ،52/72اضطراب برابر با  51/12مشکالت تنظيم هيجاني برابر با  62/18و ميانگين احساس
تنهايي برابر با  11/91است .همچنين با توجه به اينکه مقادير چولگي و کشيدگي دادهها بين
 +8و  -8است دادهها در سطح  1/11از توزيع بهنجار برخوردارند (چو ،پوالنسکي و ماسون،5
.)5662
بهمنظور پيشبيني احساس تنهايي توسط متغيرهاي سبکهاي دلبستگي مادران،
مشکالت تنظيم هيجاني دختران نوجوان ،از روش تحليل مسير استفاده گرديد .مطابق
پيشينه ،مدل بررسيشده بههمراه شاخصهاي مربوط به برازش در ادامه ارائهشده است.
-1/91

1e
1e

1/51

-1/89
1/81 1

1/91
1/91
1/99

1- Chou, Polansky& Mason
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χ8/df

≥9

IFI

<1/6

SRMR

>1/12

RMSEA

>1/12

CFI

<1/6

GFI

<1/6

RFI

<1/6

NFI

<1/6

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

8/71
1/61
1/196
1/172
1/68
1/65
1/65
1/61

در جدول ( ،)9شاخص نسبت مجذور کاي بر درجه آزادي ( )χ8/dfبرازش مـدل را تائيـد
ميکند χ8/df .که اين عدد کمتر از  9است و به معني برازش مدل با دادههاست .خطاي ريشـه
دوم ميانگين مربعات خطاي برآورد ( )RMSEAبرابر  1/72و ريشه دوم ميانگين مربعات بـاقي
مانده ( )SRMRبرابر با  1/196است که از ميزان مالک ( )1/12کوچکتر است و در نهايت
شاخصهاي  RFI،CFI،IFI ،GFIو  NFIنيز از مالک مورد نظر ( )1/6بزرگتر هسـتند .در
مجموع و با در نظر گرفتن مجموع شاخصهاي برازش محاسبهشده ،برازش مدل با دادهها و
وجود رابطه بين سبک دل بستگي مادران و تنظيم هيجاني دختران ،با احساس تنهايي مـورد
تأئيد قرار ميگيرد.

5ـ نزديکي
8ـ وابستگي
9ـ اضطراب
1ـ مشکالت تنظيم هيجاني
1ـ احساس تنهايي
ضريب تعيين
*
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**

5
**-1/159
**-1/151
**-1/118
**-1/158
89/85

5
**1/191
**1/176
*1/568
9/92

5
**1/116
**1/176
81/71

5
**1/169
81/91

در جدول ( )1نتايج همبستگي بين سبکهاي دلبستگي ،مشکالت تنظيم هيجاني و
احساس تنهايي نشان دادهشده است .بر اساس نتايج بهدستآمده تمامي ضرايب همبستگي
محاسبهشده معنيدار ميباشند .رابطه بين سبک دلبستگي نزديکي با متغيرهاي مشکالت
تنظيم هيجاني و احساس تنهايي منفي و رابطه بين سبکهاي دلبستگي وابستگي و
اضطراب با متغيرهاي مشکالت تنظيم هيجاني و احساس تنهايي مثبت است .در نهايت
رابطه بين متغيرهاي مشکالت تنظيم هيجاني و احساس تنهايي نيز مثبت است.
در مدل اصالحشده پژوهش حاضر ،سبک دلبستگي نزديکي  89/85درصد ،سبک
دلبستگي وابستگي  9/92درصد ،سبک دلبستگي اضطراب  81/71درصد و مشکالت تنظيم
هيجاني  81/91درصد واريانس احساس تنهايي را تبيين کردند .در واقع ميزان کل احساس
تنهايي از متغيرهاي برونزا (پيشبين) و هم از نقش متغيرهاي واسطهاي تأثير پذيرفته است
که  85/89درصد از واريانس احساس تنهايي بهوسيلهي سبک دلبستگي نزديکي تبيين شده
است که بيشترين سهم متغير مالک را در ميزان احساس تنهايي داشته است.
*يافته سبکهاي دلبستگي مادران بهصورت مستقيم و با واسطهگري مشکالت تنظيم
هيجاني بهصورت غيرمستقيم احساس تنهايي دختران را پيشبيني ميکند:

نزديکي
وابستگي
اضطراب
5
نزديکي (مسير )1
وابستگي (مسير )1
اضطراب (مسير )1

مشکالت تنظيم هيجاني
مشکالت تنظيم هيجاني
مشکالت تنظيم هيجاني
احساس تنهايي
احساس تنهايي
احساس تنهايي

-1/887
1/819
1/912
-1/996
1/519
1/991

-1/121
1/129
1/589

-1/887
1/819
1/912
-1/156
1/886
1/117

در جدول ( )1ضرايب استاندارد مستقيم و غيرمستقيم رابطه بين سبـکهاي دلبستگي و
ـ مسير  1مربوط به نقش واسطهاي مشکالت تنظيم هيجاني است
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احساس تنهايي و رابطه غيرمستقيم باواسطهتري مشکالت تنظيم هيجاني ارائه شده است.
نتايج نشان ميدهد که ضرايب مسير مربوط به رابطه سبک نزديکي و سبک اضطراب
بااحساس تنهايي ازلحاظ آماري معنادار بودند .همچنين رابطه بين سبک وابستگي و احساس
تنهايي معنيدار نيست.
با توجه به نتايج بهدستآمده ،رابطه بين سبک دلبستگي نزديکي و احساس تنهايي
منفي بوده و افراد داراي نمرات باالتر در سبک نزديکي ،احساس تنهايي پايينتري دارند.
رابطه بين سبک اضطراب بااحساس تنهايي مثبت است و افراد داراي نمرات باالتر در سبک
اضطراب ،احساس تنهايي بيشتري دارند .همچنين بر اساس نتايج بهدستآمده و با توجه به
معنيداري ضرايب غيرمستقيم محاسبهشده ،فرضيه پژوهش مبني بر نقش واسطهاي
مشکالت تنظيم هيجاني در رابطه بين سبک دلبستگي مادران و احساس تنهايي مورد تأييد
قرار ميگيرد.
*يافته ديگري ،مشکالت تنظيم هيجاني بهصورت مستقيم احساس تنهايي دختران را
پيشبيني ميکند:

مشکالت تنظيم هيجاني

احساس تنهايي

1/91

./91

در جدول ( )9ضرايب استاندارد مستقيم نشان داده است که بين مشکل تنظيم هيجاني و
احساس تنهايي دختران رابطه مستقيم وجود دارد و با افزايش مشکالت تنظيم هيجاني
دختران ،احساس تنهايي دختران نيز بيشتر ميشود .نتايج نشان داده است که ضرايب مسير
مربوط به اين دو متغير ازلحاظ آماري معنادار بودند .با توجه به نتايج بهدستآمده ،رابطه بين
مشکالت تنظيم هيجاني و احساس تنهايي مثبت است .همچنين بر اساس نتايج بهدست
آمده و با توجه به معنيداري ضرايب مستقيم محاسبهشده ،فرضيه پژوهش مبني بر نقش
مشکالت تنظيم هيجاني در ميزان افزايش احساس تنهايي مورد تأييد قرار ميگيرد.
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هدف اصلي پژوهش حاضر ،تدوين مدل پيشبيني احساس تنهايي دختران نوجوان
دبيرستاني شهر تهران ،بر اساس سبکهاي دلبستگي مادران و نقش واسطهگري مشکالت
تنظيم هيجاني دختران نوجوان دبيرستاني با دادههاي تجربي بود .نتايج نشان داد که
بهمنظور بررسي رابطه احساس تنهايي با متغيرهاي سبکهاي دلبستگي و مشکالت تنظيم
هيجاني ،در قالب يک مدل از روش تحليل مسير استفاده گرديد .در مجموع و با در نظر
گرفتن مجموع شاخصهاي برازش محاسبهشده ،برازش مدل با دادهها و وجود رابطه بين
سبکهاي دلبستگي و با در نظر گرفتن مشکالت تنظيم هيجاني با احساس تنهايي مورد
تأئيد قرار گرفت ،همچنين در ماتريس همبستگي نشان داده شد که رابطه بين سبک
دلبستگي نزديکي و احساس تنهايي منفي و معنيدار ،رابطه بين سبک دلبستگي اضطراب با
احساس تنهايي مثبت و معنيدار و همچنين بر اساس يافتههاي پژوهش نقش واسطهاي
مشکالت تنظيم هيجاني در رابطه بين سبک دلبستگي و احساس تنهايي مورد تأييد قرار
گرفت و در رابطه با مشکالت تنظيم هيجاني و احساس تنهايي رابطه مثبت و معنادار نشان
داده شد.
يافته اول پژوهش نشان داد که سبکهاي دلبستگي مادران بهصورت مستقيم و با
واسطهگري مشکالت تنظيم هيجاني بهصورت غيرمستقيم احساس تنهايي دختران را
پيشبيني ميکند که پيشينه تحقيق نشان داد که دلبستگي والدين ،با چند بعد مهم از تکامل
نوجوان ،سازگاري عاطفي-اجتماعي ،مشکالت عاطفي ،هيجاني و تنظيم هيجانات ،خود
پنداره و احساس تنهايي در ارتباط است( .هرمن8151 ،؛ بيرامي ،بخشيپور ،عليلو و اقبالي،
 .)5969دانبرگ ،آندرسن ،مک کي و لنارسون ( )8151در پژوهش خود بيان کردند که
نوجواني ،دوره انتقالي مهمي را در خانواده و انتظارات از نقش اجتماعي ،همراه با افزايش
محدود و نزديکي روابط اجتماعي به دنبال دارد که سبکهاي دلبستگي والدين در اين
مسئله بسيار حائز اهميت است .بر اين اساس بزرگساالن داراي دلبستگي ايمن آن دسته
افرادي هستند که يک حس مثبت نسبت به خود و درک مثبتي از ديگران دارند و ازلحاظ
اجتماعي اعتمادبهنفس بيشتري دارند و موفق هستند .نتايج کلي پژوهش حاضر از نتايج
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مطالعات قبلي که نشان دادند ،بين سبکهاي دلبستگي و احساس تنهايي رابطه معناداري
وجود دارد (بشارت ،گرانمايهپور ،پورنقدعلي ،افقي ،حبيبنژاد و آقايي ثابت5965 ،؛ گوهسن،
باتي و ورث8116 ،؛ جکسون )8151 ،که همسو با يافتهي پژوهشي است.
در تحقيق حاضر نيز ارتباط بين سبکهاي دلبستگي نزديکي و اضطرابي بر احساس
تنهايي تائيد شد که  89/85درصد و  81/71درصد از واريانس احساس تنهايي را اين دو
سبک تبيين کردند .چراکه هرچقدر ميزان سبک دلبستگي نزديک بودن کاهشيافته ،ميزان
احساس تنهايي افزايشيافته است و همچنين نشان داده شد که با افزايش سبک دلبستگي
اضطرابي ،ميزان احساس تنهايي هم افزايش يافت .پس رابطه دوسويهاي بين سبکهاي
دلبستگي و احساس تنهايي وجود دارد .بر اساس واريانسهاي بهدستآمده افرادي که ايمن
هستند در برقراري روابط صميمي راحت هستند و تمايل دارند براي دريافت حمايت به
ديگران وابسته باشند و اطمينان دارند که ديگران آنها را دوست دارند؛ و نوجوانان
چهرههاي دلبستگي خود را بهعنوان افرادي گرم توصيف ميکنند و تصويري مثبت از
خوددارند و دچار مسائلي از قبيل انزوا ،افسردگي و حس تنهايي کمتر ميشوند و درگير روابط
مثبت و انتظارات مثبت از والدين و خانواده و محيطهايي چون مدرسه دارند؛ اما باقيماندهي
واريانسي که احساس تنهايي را تبيين ميکند و سهم دلبستگي نزديکي نشده است ،ميتوان
به عوامل فرهنگي ،مسائل اجتماعي چون استفاده از شبکههاي اجتماعي و نوع تأثير ژنها
باشد که در پژوهش حاضر اين عوامل در نظر گرفته نشده است چراکه بهتازگي پژوهشگران
براي پيدا کردن داليل تنهايي افراد به ژنها مشکوک شدهاند و دنبال ردپاي آنها در اين
مسئله هستند .تحقيقات جديد نشان داده که نهتنها وضعيت اجتماعي ما ،بلکه ژنهايي که
با آنها متولدشدهايم هم در احساس تنهاييمان دخالت دارند .درحاليکه عوامل محيطي
قطعاً نقش بيشتري ايفا ميکنند که درزمينه رابطه با مادر معموالً دلبستگي خود را نشان
مي دهد و يکي از عوامل مهم در تحول اجتماعي کودک و نوجوان محسوب ميشود
(هاکينگ ،سيمونز و سورت.)8159 ،
اما دلبستگي ناايمن موجب ميشود تا افراد احساس تنهايي بيشتري کنند و ممکن است
شروع اين احساس موجب شود آنان خود را مستحق ناايمني و خود پنداره ضعيف بدانند
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درواقع نتايج پژوهش حاضر نشان داد که احساس تنهايي از طريق سبکهاي دلبستگي قابل
پيشبيني است .همچنين در خصوص رابطه بين سبکهاي دلبستگي و احساس تنهايي نيز
پژوهشهاي مختلف از جمله پاکدامن و همکاران ( )8159نشان دادند که احساس تنهايي از
طريق سبکهاي دلبستگي قابل پيشبيني است و چهار سبک دلبستگي احساس تنهايي را
تبيين ميکنند و سبک دلبستگي ايمن بااحساس تنهايي خانوادگي و اجتماعي رابطه معکوس
دارد .همچنين در خصوص رابطهي بين سبکهاي دلبستگي و تنظيم هيجاني پژوهش وي،
وگل ،کو و زکاليک )8111( 5نشان داد که سبک دلبستگي اضطرابي و اجتنابي در خلق
منفي و روابط بين فردي از طريق استراتژيهاي تنظيم هيجان تأثير دارد .يافتههاي جونز،
بارت ،ارليچ ،ليجوز و کسيدي ( )8151و واحدي و همکاران ( )8159نيز نشان داد که افرادي
که سبک دلبستگي اضطرابي و اجتنابي دارند ،مشکل بيشتري در تنظيم هيجانات خود دارند.
همچنين در اين پژوهش يافتههاي حاصل از فرضيه مربوط به سبک دلبستگي و احساس
تنهايي نشان داد که از ميان سه سبک دلبستگي مادران (نزديکي ،اضطرابي ،وابستگي) تنها
سبک دلبستگي وابستگي رابطه معناداري با احساس تنهايي ندارد که تنها  9/92درصد از
ميزان احساس تنهايي را تبيين کرد که کمترين سهم را در بين سه سبک دلبستگي دارا
است .در واقع مقدار بهدستآمده حاکي از رابطه معنادار بين آنها نبود که اين يافته با نتايج
تعدادي از مطالعاتي چون نتايج پژوهش سبک دلبستگي وابستگي با احساس تنهايي سي
چتي و روگوچ ( )8116مطابقت نداشت .علت اين امر ميتواند عوامل واسطهاي همچون
تفاوتهاي فرهنگي ،به لحاظ پاسخگويي مادران ،تفاوت در ابزار مورداستفاده ،ويژگيهاي
فردي خود نوجوانان باشد که ميتواند بر پاسخگويي والدين به نيازهاي آنها مؤثر باشند؛ اما
ديگر سبکها بااحساس تنهايي تجربهشده و در نتيجه با رفتارهاي مشکلساز همراه است.
صدري دميرچي ،اسدي شيشه گران و اسماعيلي ( )5961در پژوهش خود نشان دادند که
تنظيم هيجاني بهعنوان يکي از داليل بروز احساس تنهايي است .در پژوهش حاضر بر
اساس يافتهها نشان داده شد که سبکهاي دلبستگي مادران با واسطهگري مشکالت تنظيم
هيجاني ميتوانند بر احساس تنهايي تأثيرگذار باشند و بخش قابلتوجهي از احساس تنهايي،
1- Wei, Vogel Ku & Zakalik
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ناشي از مشکالت تنظيم هيجاني است که همسو با تحقيقات (دوي ،پريهاتسننتي،
سيستياوان و سيسواتي8151 ،؛ فوسکو ،استورمشاک ،ديشن و وينتر )8158 ،است.
يافته دوم بيانگر اين بود که مشکالت تنظيم هيجاني بهصورت مستقيم احساس تنهايي
دختران را پيشبيني ميکند که يافتههاي حاصل در مورد نتايج بين مشکل تنظيم هيجاني
مادران و احساس تنهايي دختران رابطه مستقيم وجود دارد که  81/91درصد از واريانس
احساس تنهايي از طريق مشکالت تنظيم هيجاني تبيين شده است و با افزايش مشکالت
تنظيم هيجاني دختران ،احساس تنهايي دختران نيز بيشتر خواهد بود .بر اين اساس در سازه
دلبستگي عنصر هيجاني وجود دارد و تعاملهاي هيجاني و نظمجويي هيجان در شکلگيري
دلبستگي نقش اساسي را ايفا ميکنند (رونر)8159 ،؛ بنابراين نقش تعاملهاي مادر – فرزند
در تواناييهاي نظمجويي هيجان آشکار است و همچنين دلبستگي سالم با فراهم آوردن
احساس امنيت براي تنظيم موفقيتآميز عاطفه منفي ،افراد ايمن را قادر ميسازد که از
احساسات منفي آگاهي يابند و به کمک ديگران با آنها مقابله کنند و افرادي که داراي
سبک دلبستگي ناايمن اجتنابي هستند ،از پرداختن به احساسات خود خودداري ميکنند که
معموالً در مديريت هيجانهاي خود ضعيف هستند که همسو با نتايج يافتههاي (صالحيپور،
مدرس ،رويينپور و طالبي8159 ،؛ ويليامز ،تامپسون و آندرو 8159 ،و گيوراک ،گراس و
اتکين )8155 ،است .همچنين در خصوص رابطه بين تنظيم هيجاني و احساس تنهايي
پژوهشهاي مختلف از جمله پژوهش شي ،زهانگ ،زهانگ ،فو و وانگ ( )8159و صدري
دميرچي ،اسدي شيشهگران و اسماعيلي ( )5961نشان دادند که افرادي که تنظيم هيجاني
بااليي دارند ،احساس تنهايي کمتري دارند و تنظيم هيجاني در احساس تنهايي نقش
ميانجي دارد.
همچنين افراد داراي سبک دلبستگي اضطرابي در زندگي روزمره تجارب هيجاني منفي
بيشتري را تجربه ميکنند .درنهايت نتايج نقش اين عوامل واسطهاي با نتايج گزارششده
تحقيق کروويس و همکاران ( )8151نشان داده شد که سبک دلبستگي اجتنابي بر فرايند
پردازش و تنظيم هيجان تأثير دارد و موجب قرار گرفتن افراد در معرض خطر افسردگي و
احساس تنهايي ميگردد .همانطور که مالحظه ميشود ،بين نتايج پژوهشهاي مختلف تا
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حدودي تفاوت وجود دارد و بههمين دليل پژوهشهاي بيشتري در زمينه بررسي روابط اين
متغيرها الزم است .ميتوان اينگونه تبيين نمود که افراد دچار دلبستگي اضطرابي داراي
تمايل شديد به برقراري روابط مثبت دارند اما درعينحال نگراني بسياري از طرد شدن دارند.
پذيرش از طرف ديگران را شرط الزم براي برقراري روابط خود ميدانند و بهمحض اينکه
دچار ترديد در انتخابهاي خود شوند ،انزوا و حس تنهايي را به ناگزير انتخاب ميکنند و
ميزان غم ،افسردگي و حس تنهايي آنها افزايش مييابد؛ که در اين تحقيق با توجه به
نقش ميانجيگري مشکالت تنظيم هيجاني و نداشتن آگاهيهاي هيجاني مناسب ،دختران
نوجوان بخشي از واريانس احساس تنهايي خود را عدم تنظيم هيجاني مناسب در برگرفته
است که نشاندهندهي اين موضوع است که صرفاً نوع سبک دلبستگي در افزايش يا کاهش
احساس تنهايي دخيل نيست و عوامل روانشناختي که خود نوجوانان هم دارا هستند،
ت أثيرگذار است؛ اما نبايد فراموش شود که ميزان داشتن يا نداشتن عواطف مناسب و استفاده
مناسب از هيجانات بخشي از آن از الگوپذيريهايي است که از مادران در خانواده نشايت
ميگيرد .بهعنوان مثال ،مادر افسرده بخش قابلتوجهي از ياس و غم و اضطراب و نداشتن
عکسالعملهاي عاطفي مناسب را به فرزندان خود ميآموزد که البته که دريافته پژوهش
حاضر مسائلي چون اقتصادي ،فرهنگي و ديگر ابعاد رواني و اجتماعي نوجوان و خانواده در
نظر گرفته نشده است؛ که هرچه عوامل تأثيرگذار بيشتري را در يافتههاي پژوهش خود
دخيل دانسته ،در جهت پيشگيري از ياس و نااميدي فرزندان تأثيرات بهسزايي خواهد داشت.
در خصوص نتايج پژوهشهاي پيشين نيز بهطورکلي مشخص شد که بين سبکهاي
دلبستگي با احساس تنهايي رابطه معناداري وجود دارد و سبکهاي دلبستگي ميتوانند
پيشبيني کنندهي احساس تنهايي باشند .همچنين نتايج پژوهشها نشان داد که مشکالت
تنظيم هيجاني با احساس تنهايي و سبکهاي دلبستگي رابطه دارند اما نقش ميانجي اين
متغير کمتر بررسيشده بود .لذا پژوهش حاضر بهمنظور پر کردن اين خألهاي پژوهشي و
طراحي يک مدل ساختاريافته که به مطالعه همزمان اين متغيرها و مشخص کردن اثرات
مستقي م و غيرمستقيم متغيرها بر احساس تنهايي بپردازد و نقش متغيرهاي ميانجي را تعيين
نمايد ،شکل گرفت و انجام شد
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در مجموع نتايج نشان داد که پژوهش حاضر ،با در نظر گرفتن مؤلفههاي اصلي در
ساختار خانواده (والدين) ،به نقش سبکهاي دلبستگي و عواطف و هيجانات بهعنوان
متغيري زيربنايي در بروز مشکالت عاطفي احساس تنهايي فرزندان اشاره ميکند .درواقع
نتايج حاصل از اين پژوهش ،ضمن ايجاد چشماندازي روشن و عملي براي خانوادهها و
مسئوالن مدارس ،ميتواند راهنماي کاربردي و تجربي مطلوبي براي ايجاد فضاي عاطفي
مناسب و اصالح تعارضات بين والدين و فرزندان و در کل رشد انساني و متعاقباً کاهش انزوا
و احساس تنهايي و افزايش ابراز تنظيم هيجانات مناسب را فراهم آورد.
همچنين در متون پژوهش (تا آنجايي که پژوهشگر توانسته است که بررسي نمايد)
تحقيقي وجود ندارد که در آن ارائه مدلي در جهت پيشبيني احساس تنهايي بر اساس
سبکهاي دلبستگي و مشکالت هيجاني مادران با ميانجيگري مشکالت تنظيم هيجاني
دانشآموزان دبيرستاني را ،مورد بررسي قرار داده باشد؛ بنابراين به نظر ميرسد اين پژوهش
از اين لحاظ منحصربهفرد باشد.
از مزاياي اين پژوهش ،ارائهي مدل احساس تنهايي دختران نوجوان بر اساس روابط والد
– فرزندي بود .اين مدل روانشناختي بهلحاظ هزينه و زمان براي دانشآموزان و مادران از
راهبردهاي مناسبي براي مسئولين آموزشوپرورش و همخانوادهها برخوردار بود .راهگشاي
انتشار اين مدل ،با در نظر گرفتن برخي محدوديات مانند اينکه پژوهشگر بهعلت
محدوديتهاي اجراي تحقيق در مدارس پسرانه ،پژوهش را تنها بر روي دانشآموزان و
مادران آنها انجام داده است و ازاينرو نتايج آن قابلتعميم به جامعه پسران و پدران نيست
و امکان تعميمپذيري يافتهها را بهکل جامعه محدود مينمايد .لذا براي رفع اين محدوديت
پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي آتي با حجم نمونه بزرگتر و از گروههاي مختلف جامعه
به منظور ارزيابي کار آيي و کاربردپذيري روابط عاطفي و اجتماعي نوجوانان صورت گيرد؛ و
به دليل تازه بودن موضوع ،محدوديت در منابع ،مقاالت و تحقيقاتي که مستقيماً به بررسي
نقش احساس تنهايي دختران نوجوان بهوسيله الگوهاي دلبستگي مادران با واسطهگري
مشکالت تنظيم هيجاني دختران نوجوان بپردازد ،نهتنها در داخل کشور يافت نشد ،در خارج
از کشور نيز محدود به نظر آمد .همچنين با توجه به نتايج اين پژوهش مبني بر اينکه بين
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سبکهاي دلبستگي والدين با احساس تنهايي نوجوانان رابطه معناداري وجود دارد ،تأثير به
سزاي فضاي خانوادگي و ارتباط چهرهي دلبستگي از (مادر) در روابط بين فردي و همچنين
سالمت رواني ،کاهش مشکالت تنظيم هيجاني و کاهش احساس تنهايي پيشنهاد ميشود
که برنامههاي مداخالتي و آگاهسازي نهادهاي اجرايي مدارس مبتني بر دخالت و حضور
والدين طراحي شود تا در جهت کاهش مشکالت نوجوانان گام موثري برداشته شود.

بدينوسيله الزم است از تمامي کساني که جهت انجام پژوهش حاضر همکاري کاملي
داشتند ،قدرداني و تشکر بهعمل آيد.
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