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  چكيده
بيني احساس تنهايي را در نوجوانان بر  پژوهش حاضر با اين هدف انجام شد تا امكان پيش

اي خودكارآمدي  ها به گروه همسال و والدين با بررسي نقش واسطه اساس دلبستگي آن
كنندگان در  از نوع همبستگي و شركت پژوهشاجتماعي مورد كنكاش قرار دهد. روش 

ي دبيرستان شهر  آموزان دوره پسر) از دانش 225و دختر  235نفر ( 460پژوهش شامل 
ي تصادفي، انتخاب شدند. ا چندمرحلهاي  گيري خوشه كرمان بودند كه به روش نمونه

پرسشنامه دلبستگي به والدين و همساالن، پرسشنامه خودكارآمدي كودكان، و فرم كوتاه 
هاي  رفتند. ويژگيقرار گ مورداستفادهعاطفي  -ي مقياس احساس تنهايي اجتماعي شده
و  كرانباخسنجي ابزارها اعم از پايايي و روايي؛ به ترتيب با استفاده از روش آلفاي  روان

ي اطالعات در حد مطلوب بود. آور جمعتحليل عاملي بررسي شد و كفايت ابزارهاي 
دار و  منفي و معني صورت بههاي آماري نشان داد كه دلبستگي به والدين  نتايج تحليل

كنند.  بيني مي دار، احساس تنهايي را پيش مثبت و معني صورت بهگيري از والدين  كناره
دار  مثبت و معني صورت بههمچنين، دلبستگي به والدين و دلبستگي به همساالن 

بيني كردند. عالوه بر اين، خودكارآمدي اجتماعي، نقش  خودكارآمدي اجتماعي را پيش
ها بر اساس ادبيات  و احساس تنهايي ايفا كرد. يافتهميانجي ميان سبك دلبستگي به والدين 

. در اند شده گذاشتهو به بحث   پژوهشي موجود و جايگاه نظري سازه تنهايي تبيين شده
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 مقدمه

هاي مهم رشد انسان، فرآيند اجتماعي شدن اوست. ذاتي بودن زندگي  يكي از جنبه   
دهد.  امري گريزناپذير جلوه مي عنوان بهها، ضرورت تماس با ديگران را  جمعي در انسان

رشد اجتماعي دربردارنده ارتباط سالم و منطبق با موقعيت در افراد است. تعليم و تربيت، 
رشد اجتماعي را  مسئلههاي رشد يافته باشد؛ الزم است   اناگر به دنبال پرورش انس

هاي  قرار دهد. در كنار رشد در ساير مهارت مدنظرهاي فعاليت خود،  يكي از زمينه عنوان به
هاي الزم براي برقراري  هاي اجتماعي زندگي و كسب آمادگي تحصيلي پرداختن به جنبه

راروي كودكان در حال پرورش و نيز به دنبال هاي ف اي سالم با ديگران، يكي از چالش رابطه
  ).1381چاري و خير،  يان تعليم و تربيت است (حسينمتصدآن از وظايف 

سالمت در روابط اجتماعي در زندگي  كه آنجا ازانسان موجودي اجتماعي است و 
هايي دانست كه با توجه  توان يكي از شاخص ها مركزيت دارد، احساس تنهايي را مي انسان

توان تصويري از سالمت انسان، حداقل در روابط اجتماعي ترسيم كرد. بررسي  ه آن ميب
) در قالب نظريه روابط بين 1953( 1فردي براي اولين بار، توسط ساليوان  دقيق روابط بين

شناسي به دست آورد. وي بر لزوم برقراري رابطه با  فردي جايگاه خود را در مباحث روان
كفايتي در  يبكند و  شه داشتن آن در نيازهاي اساسي انساني تأكيد ميديگران، به دليل ري

كند  پذيري را تحت عنوان احساس تنهايي مطرح مي تأمين نياز به صميميت و تعلق
اي ناخوشايند  كفايتي، تجربه يب). اين احساس 2004، 2(برگونو، لروكس، مك آينش و شايخ

نياز ذاتي به تماس فيزيكي باشد (ساليوان، تواند ناشي از عدم ارضاي  و عميق است و مي
1953.(  

احساس تنهايي، تجربه عاطفي ناخوشايند و پريشاني روحي مزمني  است (هورويتز 
هايي در روابط اجتماعي  ) كه از تعارضات ارتباطي بين فردي و كاستي1979، 3و فرنچ

با مشكالت  ). احساس تنهايي1986، 4شود (ساكلفسكي، ياكوليك و كلي شخص ناشي مي
مواد،  سوءمصرفشناختي بسياري، همچون افسردگي، خودكشي،  جسماني و روان

روزي و احساس بدبختي  پايين، خستگي، اضطراب، ناشاد زيستن، تيره نفس عزت
) مرتبط بوده و تهديدي براي سالمت روان، بهكامي و 1989(ساكلفسكي و ياكوليك، 

  ).1990، 5(مك رايتر آيد مي بشماراجتماعي فرد  -كاركرد رواني
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، 6گرچه احساس تنهايي قدمتي ديرينه و برابر تاريخ بشريت دارد (حجت و كراندال
و بلكه  مطالعه قابلشناختي  يك وضعيت روان عنوان به ندرت بهتاريخي،  ازنظر)، اما 1987
نظر ناپذير از زندگي، كه بايستي بدان تن در داد و تحمل كرد، در  بخشي جدا عنوان بهبيشتر 
اي عيني با علل و  شناسان، در ابتدا، احساس تنهايي را پديده رو روان ينازااست.  شده گرفته
ينه ي احساس درزمها  اولين بررسي ).2001، 7هاي بديهي، مد نظر داشتند (ايلت حل راه

) در نظريه تنهايي خود، بين دو 1973گردد. ويس ( يبازم) 1973( 8تنهايي به كارهاي ويس
، تمايز "فقدان يك فرد صميمي ديگر"و  "فقدان يك شبكه اجتماعي"وميت شامل نوع محر

 9احساس تنهايي اجتماعي"قائل شد و تنهايي ناشي از اين دو نوع محروميت را به ترتيب 
ي كرد. او معتقد است كه ما براي پر كردن خأل گذار نام " 10احساس تنهايي عاطفي"و  "

شماري نداريم،  امنيت، نياز به برقراري ارتباط با افراد بيتنهايي خود و احساس اطمينان و 
توانيم با دنيا و مشكالت آن  بلكه به فرد خاصي احتياج داريم كه به ما اطمينان دهد مي

و تنهايي ناشي از فقدان دلبستگي  "11نگاره دلبستگي"مقابله كنيم. وي اين فرد خاص را 
صميمي با افراد خاص ديگر را احساس تنهايي  عاطفي به اين نمادها و عدم رابطه نزديك و

اي از روابط اجتماعي كه فرد در آن  عاطفي ناميد. احساس تنهايي اجتماعي از فقدان شبكه
هاي مشترك باشد و يا نداشتن جايگاهي در  يتفعالجزئي از گروه دوستان با عالئق و 

  گردد. جامعه، حاصل مي
ها به آن  ي كه در شماري از پژوهشعوامل تأثيرگذار بر احساس تنهاي ازجمله

است، كه  "12ديگران مهم"است نقش تجارب عاطفي اوليه دوران كودكي با  شده پرداخته
در اين حيطه بيشتر به  شده انجامشود. تحقيقات  كودك ياد مي -دلبستگي والد عنوان بهاز آن 
؛ 2006، 13اند (باروكاس هاي دلبستگي در قالب ايمن، ناايمن و اجتنابي پرداخته سبك
و  16؛ بارتلمئو1991، 15؛ ميكولينسر و ناچشون2003، 14نالتي، راس و برگس توماسو، مك دي

ر بافتار ). د1387اند (سليمي،  ) و عمدتاً نيز بر دوران كودكي متمركز بوده1991هورويتز، 
ير بسيار زيادي بر تأثيا اشخاصي است كه  شخصشناسي منظور از ديگران مهم،  روان

ي، مراد از ديگران مهم، فرد و يا شناس جامعهزندگي و يا سالمت يك فرد دارند. در بافتار 
  فرد دارند (ويكي پيديا).  نفس عزتير و نفوذ بسيار بااليي بر تأثافرادي هستند كه 

كند كه  ي با تأكيد بر اهميت پيوندهاي عاطفي در روابط بيان مينظريه دلبستگ
يا  17هاي كاركرد دروني كودكان بر اساس تجارب اوليه خود با مراقبان يا والدين، مدل

) استدالل كرد كه 1985( 18دهند. برترتون ي ذهني از خود يا ديگران تشكيل ميها واره طرح
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م دلبستگي كودكي به دلبستگي نوجواني است. هاي كاركرد دروني، هسته اصلي تداو مدل
آميز با مراقبان، احساس  بازتابي از روابط گرم و محبت ها واره طرحدر دلبستگي ايمن، اين 

اطمينان به خود و ديگران، گرايش به برقراري روابط نزديك با افراد ديگر، عضويت در 
). اما 2002و ميكولينسر،  19هاي اجتماعي و لذا احساس تنهايي كمتر هستند (شيور گروه
گيري  هاي كاركرد دروني منفي از خود يا ديگران، در افراد دلبسته ناايمن، مانع از شكل مدل

گردد. در  يجه احساس تنهايي ميدرنتيا تداوم روابط معنادار و صميمانه با ديگران و 
س تنهايي مد دو پيشايند مهم احسا عنوان بهپژوهش حاضر، دلبستگي به والدين و همساالن 

 بافرزند  -عالوه بر اين رابطه مستقيم بين محيط خانواده و تعامل والد .اند قرارگرفتهنظر 
تنهايي؛ حساسيت، پاسخگويي و حضور فعال و دسترسي منظم كودك به والدين،  احساس

كنند. در اين پايگاه امن كه متضمن  خطوط اصلي دلبستگي ايمن را در كودك ترسيم مي
شوند و  دك به ديگران و خود است، رفتارهاي اكتشافي كودك تقويت مياعتماد كو

يابند. پناهگاه امن خانواده و پاسخ مثبت والدين به  هاي اجتماعي گسترش مي مهارت
شود كه كودك عالوه بر اينكه اين پناهگاه بيروني را در  ، سبب ميفرزندان  كمهاي  تالش

هاي اجتماعي  وجود خود دروني كند و اين احساس امنيت رواني را با خود به محيط
پاسخ نخواهد ماند.  هاي كم وي بي كند كه حتي كوشش برد، به خود اطمينان پيدا مي مي

فردي خود مهارت الزم را كسب  طات بينكه در ارتبا يمادامبنابراين، كودكان در آينده 
خواهند كرد، پشتكار، جديت و اطمينان به تالش خود را باور خواهند كرد و خود را 

هاي شناختي و اجتماعي  كه توان رويارويي با چالش كارآمدافرادي توانمند و  صورت به
با تأثير بر  توان نتيجه گرفت كه دلبستگي ، در نظر خواهند گرفت. بنابراين، ميرادارند

  كارآمدي نيز بر احساس تنهايي تأثيرگذار است. متغيرهاي انگيزشي همچون خود
ترين نهاد اجتماعي، نخستين پايگاه ارتباطي با  بنيادي عنوان  بهخانواده  كه آنجاز ا

هاي سالمت  گيري شخصيت و شاخص شود، نقش مؤثري در شكل فرزندان محسوب مي
يژه و بهعالوه بر اين؛ يكي از مسائل مهمي كه بر رشد نوجوانان كند.  روان فرزندان ايفا مي

گذارد تعامالت با والدين است.  ير ميتأثنوجواناني كه درگير مشكل احساس تنهايي هستند 
بين آن است كه در دوران نوجواني و جواني ضمن افزايش فاصله  يندرامسئله مهم ديگر 

شود و دامنه آن به دوستان  نيز ديده مي "ان مهمديگر"عاطفي بين والدين و نوجوانان، تعدد 
  ).1385آبادي،  يابد (لطف و همساالن نيز گسترش مي
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) معتقد بود كه اختالل در نظام دلبستگي اوليه به والدين در طي 1973ويس (
) اثبات كرد كه فقط 1973نوجواني ممكن است منجر به خأل عاطفي دلبستگي شود. ويس (

هاي دلبستگي  عاطفي مهم باشند، رشته ازنظرشود  كه احساس مي در روابط با همساالن
رسد كه احساس تنهايي در طول نوجواني  به نظر مي كنند. شروع به شكل گرفتن مي

) تنهايي در نوجواني 1999بر اساس نظر سيپوال و بوكسكي ( درواقعبيشترين شيوع را دارد. 
در طول اين دوره انتظارات اجتماعي،  . به اين خاطر كهاستامري مورد انتظار و هنجاري 

شود. اما  ي ميتوجه قابلها، روابط و هويت شخصي نوجوانان دستخوش تغييرات  نقش
كه ادامه آن باعث اثرگذاري منفي بر روابط  استاحساس دائمي و دردناك تنهايي اختاللي 

  ).2005گردد (هنريچ وگالون،  اجتماعي آتي و سالمت رواني مي
هاي  كند كه نوجوانان مهارت اس تنهايي در نوجواني زماني بروز ميبنابراين احس

شان را كسب  در محيط اجتماعي شده حاصلاجتماعي الزم براي كنار آمدن با تغييرات 
كه ايجاد روابط صميمي در طول  ييازآنجا). همچنين 1982نكرده باشند (پپالئو و پرلمن، 

ساز احساس  م تعلق ممكن است زمينهاين دوران از اهميت خاصي برخوردار است، عد
از اواسط تا اواخر نوجواني نياز به صميميت افزايش  ).2000تنهايي گردد (نتو و باروس، 

رو تكليف مهم رشدي در اين دوره از زندگي ايجاد روابط  ينازا). 1990يابد (برمست،  مي
بط صميمي ). عدم ايجاد روا2001(استنبرگ و موريس،  استنزديك با گروه دوستان 

واكنش منفي عاطفي به اختالف  عنوان بهيي منجر گردد، چراكه تنهايي تنها بهممكن است 
). با 1982شود (پپالئو و پرلمن،  آل و واقعي اطالق مي بين سطوح ارتباط اجتماعي ايده

رود كه احساس تنهايي از اواسط به اواخر  توجه به افزايش توانايي براي صميميت انتظار مي
حال تمام نوجوانان در ايجاد صميميت و روابط دوستانه  ينبااني كاهش يابد. نوجوا

) نشان داد كه 2012هاي ميلينگ و همكاران ( يافته كنند. بخش موفق عمل نمي رضايت
آموز  تواند منجر به كاهش افسردگي در ميان نوجوانان دانش دلبستگي ايمن با همساالن مي

ي نوجواني نياز نوجوان به همساالن بيشتر از  دورهشود. علت اين امر آن است كه در 
تواند به نوجوان در سازگاري بهتر كمك  يتگر ميحماشود و حضور همساالن  گذشته مي

توان گفت كه  در خصوص اثر مستقيم دلبستگي به همساالن بر احساس تنهايي مي كند.
ي ها واره طرحگيري  شكلدلبستگي به همساالن نسبت به دلبستگي به والدين، بيشتر منجر به 

گيري  يگر، دلبستگي به همساالن تأثير چنداني بر شكلد عبارت بهشود.  منفي بين فردي مي
ي، وابستگي و كارآمدي) ندارد (سليمي و خود انتقادي منفي درون فردي (ها واره طرح
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)، نوجوانان براي كسب هويت 1993(الپلي،  تفرّد -). بر اساس نظريه جدايي1391جوكار، 
يجه اثرات عدم دلبستگي به درنتنياز به جدايي از والدين و نزديكي به دوستان دارند، 

زاتر از جدايي از والدين است. زيرا اين دلبستگي امكان  همساالن، در اين سنين بسيار آسيب
آورد. بنابراين، دلبستگي به  مقابله با درد جدايي از والدين و مستقل شدن را فراهم مي

مستقيم و  صورت بههمساالن بدون آنكه تأثير منفي بر هويت اجتماعي فرد داشته باشد، 
  كند. تنهايي ارتباط پيدا مي بااحساسمنفي 

با توجه به مطالبي كه ذكر آن گذشت، در اين پژوهش به بررسي  اين موضوع  
مساالن با ميزان احساس تنهايي فرد رابطه شود كه آيا دلبستگي به والدين و ه پرداخته مي

  گردد؟ بيني مي ان  پيشدارد؟ و آيا احساس تنهايي از طريق دلبستگي به والدين و همسال
ها و  كه گفته شد كارآمدي اجتماعي و كسب مهارت طور همانافزون بر اين 

ن در دوران ها در حل مسائل اجتماعي در ارتباط با تعامالتي با والدين و همساال توانايي
تعامالت با والدين يا همان دلبستگي و  زمان همين تأثير ا وجود بانوجواني است. 

خودكارآمدي در احساس تنهايي نوجوانان هنوز بررسي نشده است. بنابراين، در اين 
 باپژوهش سعي بر آن است تا به بررسي ارتباط بين دلبستگي به والدين و همساالن 

  اي خودكارآمدي اجتماعي، پرداخته شود. قش واسطهن بر اساستنهايي  احساس
  

  پژوهش روش
  

  شركت كنندگان پژوهش
ي متوسطه شهر كرمان  دورهآموزان دختر و پسر  در اين پژوهش، دانش مطالعه موردجامعه 

 20ي و مورگانكرجسابودند. حجم نمونه با استفاده از جدول  92-93در سال تحصيلي 
ها  ريزش و نيز انتخاب زير نمونه احتمال  بهنفر تعيين شد كه با توجه  384) 1970(

 225دختر و  235نفر (  460% حجم نمونه اضافه، تعداد 20 جنسيت، با احتساب برحسب
 انتخابي تصادفي انتخاب شدند. جهت ا مرحله چنداي  گيري خوشه پسر) به روش نمونه

ن مدارس متوسطه در شهر كرمان چهار مدرسه دخترانه و اعضاي گروه نمونه ابتدا از بي
ي اول، دوم و سوم،  يهپاي مربوط به ها كالسچهار مدرسه پسرانه و در هر مدرسه از ميان 
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ها مورد  آموزان اين كالس طور تصادفي انتخاب شدند. سپس تمام دانش دو كالس به
  ارزيابي قرار گرفتند.

  
  پژوهش ابزارهاي

، 21كارآمدي كودكان و نوجوانان (موريس سه ابزار شامل پرسشنامه خود در اين مطالعه از
توماسو، برانن و  دي ي مقياس احساس تنهايي اجتماعي ـ عاطفي ( شده)، فرم كوتاه 2001
) 1987، 23)، ادراك دلبستگي به والدين و همساالن (آرمسدن و گرينبرگ2004، 22بست

  استفاده شد.
توماسو، برانن و بست،  دي ( 24احساس تنهايي اجتماعي ـ عاطفيي مقياس  شدهكوتاه  فرم

) براي سنجش متغير احساس تنهايي 1973اين مقياس بر اساس نظريه ويس ():2004
طراحي شده و شامل دو بعد كلي احساس تنهايي عاطفي (مجموع احساس تنهايي رمانتيك 

گويه با مقياس  15ل و خانوادگي) و احساس تنهايي اجتماعي است. اين مقياس شام
ليكرت است و هر يك از ابعاد رمانتيك، خانوادگي و اجتماعي را به كمك پنج گويه 

 90/0تا  87/0را بين  كرانباخكند. مؤلفان اين مقياس، ضريب پايايي آلفاي  يمارزيابي 
هاي  هاي اين ابزار و زير مقياس اند بعالوه، همبستگي معنادار بين زير مقياس گزارش كرده

، افتراقي و زمان همپرسشنامه ادراك دلبستگي به والدين و همساالن وجود نشان از روايي 
) پس از ترجمه و 1390اين مقياس دارد. در ايران، جوكار و سليمي ( بسندههمگراي 

. در پژوهش آنان دادند قراري بررس موردانطباق فرهنگي روايي و پايايي اين مقياس را 
استفاده شد. اين پژوهشگران ضريب  كرانباخي، از ضريب آلفاي براي محاسبه ضريب پاياي

براي ابعاد احساس تنهايي رمانتيك، اجتماعي و خانوادگي را به ترتيب  آمده  دست  بهپايايي 
توسط  شده  انجام، نتايج تحليل عاملي عالوه بهاند.  گزارش كرده 78/0و  84/0  ،92/0برابر 

هاي اين ابزار نشان داد كه سه عاملي بودن اين ابزار  يه) بر روي گو1390جوكار و سليمي (
ها دارد، اين نتايج شواهدي بر روايي ابزار ياد شده  هاي پژوهش آن بهترين تناسب را با داده
)، بيانگر آن بود كه مقياس احساس 1390هاي جوكار و سليمي ( تلقي شده است. يافته

گيري  يران برخوردار است؛ بنابراين براي اندازهتنهايي از روايي و پايايي بسيار مناسبي در ا
 كرانباخميزان و نوع احساس تنهايي در ايران كارايي دارد. در پژوهش حاضر، ضريب آلفاي 

براي هر يك زيرمقياس ها محاسبه شد. ضرايب پايايي حاصله براي ابعاد احساس تنهايي 
 71/0، 66/0به ترتيب برابر  رمانتيك، احساس تنهايي خانوادگي و احساس تنهايي اجتماعي



 ...اي خودكارآمدي اجتماعي در رابطه بين دلبستگي به گروه همسال و  نقش واسطه ...........34

34 

 

آمد كه حكايت از پايايي مطلوب اين مقياس داشت. در پژوهش حاضر  به دست 58/0و 
براي احساس تنهايي عاطفي (مجموع احساس تنهايي رمانتيك و خانوادگي)  كرانباخآلفاي 

  آمد. به دست 71/0نيز محاسبه شد كه برابر 
اين پرسشنامه براي  ):2001(موريس،  25پرسشنامه خودكارآمدي كودكان و نوجوانان

ي اجتماعي، تحصيلي و هيجاني  كارآمدي كودكان و نوجوانان در سه حيطه ارزيابي خود
ي از نوع ا درجه پنج. پاسخ به اين پرسشنامه بر مبناي طيف استگويه  23شده و شامل  يهته

كارآمدي  ود، پايايي خ70/0 درمجموعشود. پايايي اين سه عامل  ليكرت محاسبه مي
). در 2001موريس  است ( شده گزارش 80/0و هيجاني  87/0، تحصيلي 78/0اجتماعي 

) ضريب پايايي را مطلوب گزارش كرد. در پژوهش حاضر، فقط 1384 ايران، طهماسيان (
قرار گرفت. براي تعيين پايايي اين ابزار از  مورداستفادهكارآمدي اجتماعي  زير مقياس خود

  آمد. به دست 65/0استفاده شد كه برابر  انباخكرفرمول آلفاي 
اين  ):1987(آرمسدن و گرينبرگ،  26پرسشنامه ادراك دلبستگي به والدين و همساالن

سنجش ادراك دلبستگي به والدين و همساالن در  منظور  بهگويه اي  24پرسشنامه 
گويه  12ن و گويه ادراك دلبستگي به والدي 12شده است.   يهته االنسبزرگنوجوانان و 

اي ليكرت از كامالً  گزينه 5سنجند. هر گويه در مقياس  ادراك دلبستگي به همساالن را مي
قرار دارد. مؤلفان اين پرسشنامه، ضريب پايايي   )5نمره  ) تا كامالً موافقم (1نمره  مخالفم (

به همساالن و براي دلبستگي  93/0بازآزمايي به فاصله سه هفته را براي دلبستگي به والدين 
ي فارسي اين مقياس را مطلوب  نسخه) پايايي 1385اند. اشرف ( گزارش كرده 86/0

داد  قرار مي سنجش موردكه اين پرسشنامه دو وجه را   ييآنجا ازگزارش كرده است. 
 طور به(دلبستگي به والدين و دلبستگي به همساالن)، در مطالعه حاضر، پايايي هر بعد 

)، 45/0و نتايج نشان داد كه پايايي بعد دلبستگي به والدين كم است (جداگانه محاسبه شد 
هاي اصلي و چرخش واريماكس استفاده شد  يجه از روش تحليل عوامل با روش مؤلفهدرنت

 –و نتايج نشان داد كه بعد دلبستگي به والدين شامل دو عامل است. مقدار ضريب كايزر 
گيري سؤاالت است. مقدار ضريب  بود كه بيانگر كفايت نمونه 86/0برابر  27اولكين -ماير

  بود كه در سطح 70/1252نيز برابر با  66كرويت بارتلت با درجه آزادي 
 0001/0 < p ي ها مادهي الزم بين هم پراشي درجه تعامل و معناداردار بود و بيانگر  معني

در نظر گرفتن مقدار ارزش ويژه باالتر از  ورود به تحليل عامل بود. با منظور  بهمقياس 
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يري توسط هر يك از گ اندازه مورديك، دو عامل استخراج شد. بررسي تخصصي محتواي 
ي استخراجي را به ترتيب ها عاملتوان  يمهاي مستخرج از تحليل عامل نشان داد كه  يهگو

يري از گ كناره) و 8 و 6، 5، 3، 2، 1با عنوان دلبستگي به والدين (عامل اول با سؤاالت 
). الزم به 1ي نمود (جدول گذار نام) 12و  11، 10، 9، 7والدين (عامل دوم با سؤاالت 

به دليل بار عاملي پايين از مقياس كنار گذاشته شد. اين دو  4توضيح است گويه شماره 
از واريانس كل نمرات را تبيين نمودند. براي محاسبه پايايي از  09/46 درمجموععامل 

استفاده شد كه ضريب پايايي براي ابعاد دلبستگي به والدين،  كرانباخروش آلفاي 
به  63/0و  75/0، 78/0گيري از والدين و دلبستگي به همساالن به ترتيب برابر با  كناره
  آمد. دست

  : تحليل عوامل پرسشنامه ادراك دلبستگي به والدين و همساالن1جدول 

دلبستگي به   ها گويه
  والدين

گيري از  كناره
  والدين

    67/0  درباره مسائل و مشكالتم با والدينم صحبت ميكنم. -1
    72/0  كنند تا خودم را بهتر بشناسم. والدينم به من كمك مي -2
چنانچه والدينم متوجه شوند كه چيزي باعث رنجش و ناراحتي من شده، راجع به  -3

    69/0  پرسند. آن از من سؤال مي

    70/0  احساسات من احترام ميگذارند.والدينم به  -5
    65/0  كنند. هنگامي كه از موضوعي عصباني ام، والدينم سعي در فهم آن موضوع مي -6
    61/0  اند. والدينم مرا، آنطور كه هستم، پذيرفته -8
  63/0    اي كاش والدين ديگري داشتم. -7
  74/0    شود. در خانه توجه زيادي به من نمي -9

  68/0    شوم. به راحتي ناديده گرفته مي در خانه -10
كنم، احساس شرم و حقارت  وقتي با والدينم راجع به مشكالتم صحبت مي -11
  60/0    كنم. مي

  70/0    كنم. نسبت به والدينم احساس خشم مي -12
  49/2  04/3  مقدار ارزش ويژه
  72/20  36/25  درصد واريانس

  09/46  واريانس كل
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  ها يافته
ها در  هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش و ضرايب همبستگي بين آن  شاخص
  .اند شده ارائه 2جدول 

  
  )=460nهاي توصيفي و همبستگي بين متغيرهاي پژوهش حاضر ( : شاخص2جدول 

انحراف   ميانگين  متغير
  )7(  )6(  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(  معيار

خودكارآمدي 
              1  14/5  90/26  اجتماعي

س تنهايي
احسا

  

            1  -25/0**  28/4  63/13  اجتماعي

          1  60/0**  -28/0**  90/6  28/21  عاطفي

        1  74/0**  59/0**  -25/0**  99/3  46/10  رمانتيك

      1  23/0**  83/0**  37/0**  -20/0**  78/4  82/10  خانوادگي

دلبستگي
  

    1  -58/0**  -16/0**  -50/0**  -23/0**  19/0**  44/5  14/22  به والدين

گيري  كناره
  58/0**  15/0**  49/0**  24/0**  -06/0  04/5  00/11  از والدين

**

39/
0-  

1  

/07  13/0**  -15/0**  01/0  -04/0  27/0**  38/7  84/34  به همساالن
0  

**45/
0  

    *p< 05/0  **p< 01/0  

هاي پژوهش از روش تحليل مسير با كاربرد  بررسي و پاسخگويي به سؤال منظور  به
)، 1986( 28و كني طبق مراحل پيشنهادي بارون زمان همي  يوهشرگرسيون چندگانه به 

  استفاده شد. 
بين و متغير  متغير پيش عنوان بهگيري از والدين  ي اول دلبستگي به والدين و كناره مرحلهدر 

وارد معادله رگرسيوني شدند. با  زمان هم طور بهمتغير مالك و  نوانع بهاحساس تنهايي 
 مؤلفهشود و دو  ي واحد محاسبه نمي نمرهتوجه به اينكه براي متغير احساس تنهايي، يك 

باره وجود دارند؛  يندراجداگانه (شامل احساس تنهايي عاطفي و احساس تنهايي اجتماعي) 
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متغير مالك وارد معادله  عنوان بهها  از اين مؤلفه امهركدبنابراين در دو تحليل جداگانه 
 است شده ارائه 3ها در جدول  ي نتايج اين تحليل خالصهشدند. 

  
  بيني احساس تنهايي عاطفي و اجتماعي بر اساس سبك دلبستگي : پيش3جدول 

  گيري از والدين به والدين و كناره 

 F p R R2 β  t p  بين پيش  مالك

احساس 
تنهايي 
  عاطفي

دلبستگي 
  به والدين

51/122  0001/0  59/0  35/0  
36/0 -  79/8 -  0001/0  

گيري  كناره
  0001/0  52/8  35/0  از والدين

احساس 
تنهايي 
  اجتماعي

دلبستگي 
  به والدين

54/19  0001/0  28/0  08/0  
16/0 -  35/3 -  001/0  

گيري  كناره
  0001/0  57/3  17/0  از والدين

  
معكوس و  صورت بهحاكي از اين است كه دلبستگي به والدين  3نتايج جدول       
مثبت، هم احساس تنهايي عاطفي و هم احساس  صورت بهگيري از والدين  دار و كناره معني

  كنند. بيني مي تنهايي اجتماعي را پيش
يك از ابعاد دلبستگي به  كدامهمچنين، در پاسخ به سؤاالت فرعي پژوهش كه 

تري براي احساس تنهايي عاطفي و احساس  ي قوي كنندهبيني  والدين و همساالن پيش
باشند، نتايج اين تحليل نشان دادند كه از ميان دو بعد دلبستگي به  تنهايي اجتماعي مي

ي بيني احساس تنهاي گيري از والدين، بعد دلبستگي به والدين در پيش والدين و كناره
بيني  بيني احساس تنهايي اجتماعي، قدرت پيش گيري از والدين در پيش عاطفي و بعد كناره

هاي دلبستگي به والدين و دلبستگي به  ي دوم سبك مرحلهدر  كنندگي بيشتري داشتند.
متغير مالك وارد  عنوان بهبين و خودكارآمدي اجتماعي  متغيرهاي پيش عنوان بههمساالن 

  آورده شده است. 4هاي مزبور در جدول  ي شدند. خالصه نتايج تحليلي رگرسيون معادله
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  بيني خودكارآمدي اجتماعي بر اساس سبك دلبستگي به والدين و همساالن : پيش4جدول 
 F p R R2 β  t p  بين پيش  مالك

خودكارآمدي 
  اجتماعي

دلبستگي به 
  والدين

99/25  0001/0 32/0  10/0  
18/0  96/3  0001/0  

به دلبستگي 
  0001/0  74/5  26/0  همساالن

آيد، هر دو سبك دلبستگي به والدين و  يبرم 4كه از مندرجات جدول  گونه همان
بيني  دار خودكارآمدي اجتماعي را پيش مثبت و معني صورت بهدلبستگي به همساالن 

گيري از والدين و  ي سوم متغيرهاي سبك دلبستگي به والدين و كناره مرحلهكنند.در  مي
متغير مالك در دو  عنوان بهبين و احساس تنهايي  متغير پيش عنوان بهخودكارآمدي اجتماعي 

 5ها در جدول  تحليل جداگانه وارد معادله رگرسيوني شدند. خالصه نتايج اين تحليل
  است. شده ارائه

  گري خودكارآمدي اجتماعي : بررسي واسطه5جدول 

 F P R R2 β  t p  بين پيش  مالك

احساس 
تنهايي 
  عاطفي

خودكارآمدي 
  اجتماعي

99/95  0001/0  62/0  39/0  

20/0 -  32/5 -  0001/0  

  0001/0  - 91/7  - 32/0  دلبستگي به والدين
گيري از  كناره

  والدين
35/0  86/8  0001/0  

احساس 
تنهايي 
  اجتماعي

خودكارآمدي 
  اجتماعي

39/21  0001/0  35/0  12/0  

22/0 -  82/4 -  0001/0  

  014/0  - 48/2  - 12/0  دلبستگي به والدين
گيري از  كناره

  والدين
18/0  74/3  0001/0  

در بعد احساس  3دهد كه در مقايسه با جدول  نشان مي 5نتايج مندرج در جدول 
) و همچنين β= -32/0مشاهده شد (تنهايي عاطفي كاهش بتا در حوزه دلبستگي به والدين 

يداكرده پدر بعد احساس تنهايي اجتماعي نيز ميزان بتا در حوزه دلبستگي به والدين كاهش 
گري  دهد كه متغير خودكارآمدي اجتماعي، نقش واسطه ). اين نشان ميβ= -12/0است (

كند. همچنين، الزم به ذكر است كه  بين سبك دلبستگي به والدين و احساس تنهايي ايفا مي
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در اين تحليل كاهش  3گيري از والدين در مقايسه با جدول  ضريب مسير بتا براي بعد كناره
تواند نقش  گيري از والدين نمي ي اجتماعي براي بعد كنارهبنابراين خودكارآمدنيافته است؛ 

 يريكناره گ ين،به والد يدلبستگ علّي ارتباط يينتع يبرااي ايفا نمايد. عالوه بر اين  واسطه
نقش  يبا بررس ياجتماعو تنهايي  يعاطف ييتنها دربه گروه همسال  يو دلبستگ يناز والد

 نرمبدين منظور از استفاده شد.  يرمس يلتحل از يتماعجا يخودكارآمد يانجيم يرمتغ
زير مقياس ها به عنوان كل  هاي صرفاً نمره يرها،متغ يبرااستفاده شد.   AMOS 23افزار

به  دلبستگي از طرفه  يك يرهايمدل، مس يبررس براي متغيرهاي آشكار وارد تحليل شدند.
در  ياجتماع يعاطف ييبه گروه همسال بر تنها يو دلبستگ يناز والد يريكناره گ ين،والد

نشان  ها يلمدل مستط ينآورده شده است، كه در ا 1 در شكل يينظرگرفته شد. مدل نها
 يرمس يبشده، ضرا يمداده شده در مدل ترس  نشان يبآشكار هستند. ضرا يرهايدهنده متغ
، 30؛ بنتلرCFI( 29يقيبرازش مدل شامل شاخص برازش تطب يشاخص برا چندهستند. 

؛ 3٢( يبمجذورات تقر يانگينم يخطا يشه؛ بنتلر،)، رTLI( 31يزلو -)، شاخص تاكر1990
ارزش  TLIو  CFIيقرار گرفتند. برا ي)، مورد بررس33RMSEA  ،1993 برون و كوداك

 نظر در خوب برازش دهنده نشان 50/0، ارزش كمتر از RMSEA يو برا 95/0شتر از يب
مورد نظر  يرهايشامل همه مس اصلي مدل ابتدا در). 1993 وكوداك، براون( شد گرفته

 خوبي به را ها داده ييبدست آمده نشان داد كه مدل نها يجنتا يآزمون شد. به طور كل
آورده شده  6برازش در جدول  يكويين يها مدل و شاخص ازشبر يج. نتاي نمايدبرازش م

قابل قبول كه در  يرش الگو و مرز مقادبراز يشاخصها يربا توجه به مقاد يناست بنابرا
  . استگفت كه مدل ارائه شده مورد قبول  ي توانشده است م يانجدول ب

  
  .برازش مدل يشاخص ها-6 جدول

  2  df CFI  TLI  RMSEA  سطح مورد قبول
  >1/0  <90/0  <90/0  <1  2/2  محاسبه شده ريمقاد
  05/0  97/0  99/0  1   محاسبه شده ريمقاد
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  براي اثرات مستقيمبوت استرپ شده  يناناطم يشاخص ها-7 جدول

دلبستگي به  متغيرها اثرها
 همساالن

گيري از  كناره
 والدين

دلبستگي به 
 والدين

خودكارآمدي 
 اجتماعي

خودكارآمدي  
23/0 اجتماعي ** 17/0- * 09/0 * - 

احساس تنهايي  مستقيم
- 05/0 اجتماعي  19/0 ** 07/0 -  16/0- * 

احساس تنهايي  
-10/0 عاطفي * 57/0 ** 37/0- ** 22/0- ** 

خودكارآمدي  
 - - - - اجتماعي

احساس تنهايي  غيرمستقيم
-03/0 اجتماعي ** 02/0- * 01/0- * - 

احساس تنهايي  
-05/0. عاطفي ** 04/0- * 02/0- * - 

خودكارآمدي  
23/0 اجتماعي ** 17/0- * 09/0 * - 

احساس تنهايي  كل
-09/0 اجتماعي * 22/0 ** 09/0- * 16/0 ** 

احساس تنهايي  
-16/0 عاطفي ** 6/0 ** 39/0- ** 22/0- ** 

*p< 05/0  **p< 01/0  

اجتماعي نقش ميانجي معناداري  متغير خودكارآمدي نشان داد كه ) 7(جدول  يجنتا
احساس ين بر به والد يدلبستگين و از والد يريگ كناره، به همساالن يدلبستگدر تاثير 

نمودار تحليل مسير و  1ي دارد. در شكل شماره عاطف ييتنها ي و احساساجتماع ييتنها
  .، آورده شده استمطالعه موردضرايب حاصله مدل آماري 
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 : نمودار تحليل مسير مدل پژوهش1شكل 

  گيري بحث و نتيجه
گري خودكارآمدي اجتماعي در ارتباط ميان  هدف از پژوهش حاضر، بررسي نقش واسطه

احساس تنهايي و سبك دلبستگي به والدين و همساالن بود. نتايج اين پژوهش حاكي از آن 
مثبت هم  صورت بهگيري از والدين  معكوس و كناره صورت بهبود كه دلبستگي به والدين 

كنند. همچنين،  بيني مي ساس تنهايي اجتماعي را پيشاحساس تنهايي عاطفي و هم اح
گيري از والدين، بعد  ها نشان دادند كه از ميان دو بعد دلبستگي به والدين و كناره  يافته

گيري از والدين در  بيني احساس تنهايي عاطفي و بعد كناره دلبستگي به والدين در پيش
كنندگي بيشتري داشتند. اين يافته با  ينيب بيني احساس تنهايي اجتماعي، قدرت پيش پيش

دار بين احساس تنهايي و سبك  هاي پيشين همسو است كه از ارتباط معني پژوهش

احساس 
تنهايي 
 اجتماعي

خودكارآمدي 
 اجتماعي

*10/0- 

*09/0 

**23/0 

**19/0 

*07/0- 

**57/0 

**22/0- 

*16/0- 

احساس 
 تنهايي عاطفي

05/0- 

**37/0- 

*17/0-0- 

دلبستگي به 
 همساالن

كناره گيري از 
 والدين
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يگر، د عبارت به). 2014اند (كرماني مامازندي و شهيدي،  دلبستگي دانشجويان حمايت كرده
ضر همچنين يافته است. يافته حا كاهشبا افزايش سطوح دلبستگي ايمن، احساس تنهايي 

) است كه نشان دادند افراد 2011(34هاي برناردن، باب، الرسون و گريگ در راستاي يافته
تري از هر نوع احساس تنهايي را در  برخوردار از سبك دلبستگي ايمن، سطوح پايين
تري داشتند گزارش كردند. بنابراين،  مقايسه با افرادي كه سبك دلبستگي ايمن پايين

توان بين احساس تنهايي و  ، هميشه مياند كرده اشاره) 2007ينسر و شيور (كه ميكول همچنان
هاي ممكن  يكي از تبيين دلبستگي ايمن به والدين و همساالن ارتباط معكوس انتظار داشت.

هاي مثبت  ي تشكيل مدل واسطه ه بكودكي مثبت،  -براي اين يافته اين است كه روابط والد
تر احساس تنهايي نقش دارند  ايمن)، در پيدايش سطوح پاييناز خود و ديگران (دلبستگي 

هاي ناايمن اجتنابي  و افراد دلبسته ايمن كمترين ميزان احساس تنهايي را در مقايسه با سبك
  ). 2002 ،35و دوسوگرا دارند (الروس، گواي و بويوين

خود هاي ذهني يا  ي مدل واسطه  بهبا كاهش دلبستگي به والدين، نوجوانان 
ي منفي نسبت به خود يا ديگران، بازنمايي شناختي مبني بر اينكه سزاوار محبت ها پنداره

ينان اطم قابلنيستند و به دليل عدم صالحيت اجتماعي طرد خواهند شد يا اينكه ديگران 
توانند بر  ها و انتظارات مفروض راجع به خود و ديگران مي بيني نيستند، دارند. اين پيش

برقراري و بسط روابط صميمي و نزديك عاطفي تأثير گذاشته، از كيفيت و  توانايي فرد در
يجه به احساس تنهايي منجر گردد (شيور و درنتفردي بكاهد و  صميميت روابط ميان

كه صميميت در دوران نوجواني از اهميت خاصي برخوردار  ييآنجاز ا ).2002ميكولينسر، 
). 1999 ،36تنهايي در اين دوره باشد (الرسون ساز احساس تواند زمينه است، عدم تعلق، مي

هاي اجتماعي،  توانند از طريق راهنمايي ها، والدين مي همچنين، مطابق با نظريه سيستم
يجه كاهش درنتهاي اجتماعي، برقراري روابط صميمانه و  نوجوانان را در گسترش مهارت

ا كاهش دلبستگي ايمن و گيري از والدين ب رو، كناره ينازااحساس تنهايي ياري دهند. 
شود كه  ي مهارت در تعامالت اجتماعي سبب مي ينهدر زميجه خأل آموزش والدين درنت

اين امر، در روابط با  موجب بهاي با همساالن تشكيل ندهند و  نوجوانان روابط صميمانه
در هاي اجتماعي دوستان و همساالن پرهيز كنند كه  ديگران وارد نشوند و از ورود به شبكه

  گيرند. اين صورت، در معرض احساس تنهايي اجتماعي قرار مي
بعالوه مطالعه حاضر نشان داد كه هر دو سبك دلبستگي به والدين و دلبستگي به 

كنند. اين يافته  بيني مي دار خودكارآمدي اجتماعي را پيش مثبت و معني صورت بههمساالن 



 43........................................................اي خودكارآمدي اجتماعي در رابطه بين دلبستگي به گروه همسال و  نقش واسطه

ين خودكارآمدي افراد داراي سبك اند ب در راستاي مطالعات قبلي است كه نشان داده
جمالي، احدي و احدي،  داري وجود دارد (اميري، بني دلبستگي ايمن و ناايمن تفاوت معني

). افراد با سبك دلبستگي ايمن، خودكارآمدي باالتري را نسبت به افراد داراي سبك 2013
ت قبلي است كه از يافته حاضر در راستاي مطالعا عالوه بهكنند.  دلبستگي ناايمن گزارش مي

اند كه  ارتباط معنادار بين دلبستگي به والدين و خودكارآمدي حمايت نموده و نشان داده
بيني نموده (كرول، هوگتان، وود،  تواند خودكارآمدي را پيش دلبستگي به والدين مي

بيني كننده مثبت و  ) و دلبستگي به والدين پيش2009، 37انسورث، هاتي، گوردن و باور
 ،38؛ ويزمن، مايسلز و شاراباني1391داري براي كارآمدي است (جوكار و سليمي،  معني
 40توان گفت طبق نظر بالبي در تبيين اين يافته مي ). 2005، 39و وي، راسل و زاكاليك 2006

) روابط دلبستگي هميشه موجود و در سراسر چرخه زندگي فعال هستند، به اين 1973(
كند كه  ي را ايجاد ميبلندمدتكودك با مراقب خود پيامدهاي  معنا كه سوابق روابط عاطفي

شك، خانه و  ). بي2004 ،41خورد (گودوين ي نيز به چشم ميسال بزرگآثارش تا سنين 
بخشند. در  خانواده نخستين جاهايي هستند كه به كودك تجارب شايستگي و خودباوري مي

برد رفتارهاي او پيامدهايي  پي ميپردازد و  كننده، كودك به اكتشاف مي يك محيط تحريك
). 1997، 42دهد (بندورا ترتيب حسي از خودكارآمدي را شكل مي ينا بهبه دنبال دارند و 

فرزند، به ايجاد و افزايش  -يژه تعامل مؤثر والدو بهدلبستگي ايمن به والدين و همساالن، 
هاي اجتماعي، كمك  در برخورد مؤثر با چالش ها آنكارآمدي نوجوانان و اطمينان  خود
كند محيطي غني باشد كه اهدافش در  كند. بنابراين، اگر محيطي كه فرد در آن رشد مي مي

تواند توسط نوجوانان  راستاي توانمندسازي افراد باشد، بسياري از رفتارهاي مناسب مي
ديگر مطالعه حاضر اين بود  يري و سرانجام آموخته شوند.يافته بسيار مهمالگو گمشاهده و 

اي معناداري بين متغيرهاي پيشگو شامل دلبستگي  كه خودكارآمدي اجتماعي نقش واسطه
ي  حوزهگيري از والدين و احساس تنهايي ايفا نموده و وزن بتا را در  به والدين و كناره

ش داده ي اول كاه مرحلهدلبستگي به والدين، و در هر دو بعد احساس تنهايي، نسبت به 
گيري از  الزم به يادآوري است كه با توجه به ضرايب مسير بتا براي بعد كناره است.

اي معناداري ايفا ننمود. عالوه بر اين، نتايج اين تحليل نشان  والدين، اين بعد نقش واسطه
بيني بعد احساس تنهايي  اي در پيش متغيري واسطه عنوان بهداد كه خودكارآمدي اجتماعي 

كند. اين يافته همسو  ي نقش بيشتري نسبت به بعد احساس تنهايي اجتماعي ايفاء ميعاطف
هاي اجتماعي  ي ايمن، مهارت بسته دلاند افراد  هاي پيشين است كه نشان داده با پژوهش
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دارند و كفايت اجتماعي با ادراك سطوح پاييني از احساس تنهايي در ارتباط است. 
ساس تنهايي است و ارتباط بين دلبستگي ايمن و اجتنابي با بيني كننده اح دلبستگي، پيش

نالتي، راس  توماسو، مك گيرد (دي هاي اجتماعي صورت مي مهارت واسطه بهاحساس تنهايي 
اي  اند كه خودكارآمدي اجتماعي نقش واسطه ). مطالعات مشابه نشان داده2003و برگس، 

كند (وي و  افسردگي در آينده ايفا ميمعناداري بين دلبستگي اضطرابي، احساس تنهايي و 
  ).2005همكاران ، 
هاي مطالعه حاضر  توان گفت كه يافته مي شده مطرحبندي مطالب  جمع عنوان به

يك منبع حمايتي قوي و نقش  عنوان بهتواند تلويحاتي متعدد براي والدين كه  مي
نهايي دارند، هاي نوجواني و مخصوصاً احساس ت اي كه در پيشگيري از آسيب برجسته

گيري دلبستگي ايمن، پايگاهي  فرزندي مطلوب ارائه دهد تا با شكل -جهت تعامل والد
گيري خودباوري مثبت فراهم شود. خودباوري مثبت در  عاطفي در كودك براي شكل

ي عمل  يجهنتاي آشكار ميان سطح تالش خود و  پيوندد كه فرد رابطه شرايطي به وقوع مي
تا چنين موقعيتي را خلق كنند و اين تصور مثبت را  اند موظفظر والدين يابد، از اين من مي

در خانواده و گروه همساالن منجر به اين  مؤثردر كودكان ايجاد كنند. تعامالت سازنده و 
ها و توانايي بسياري را كسب كند و كارآمدي بيشتري را در  شود كه نوجوان مهارت مي

تواند  كارآمدي اجتماعي است كه فرد مي ، از طريق خوديتدرنهابافت اجتماعي تجربه كند. 
بخش سازد. حس خودكارآمدي اجتماعي باعث ايجاد  ارتباطات اجتماعي خود را لذت

گيري و  ي كنارهسو بهكه فقدان اين سازه فرد را  يدرحالشود،  روابط اجتماعي مثبت مي
كارآمدي اجتماعي  براين، نابنا ).1999دهد (بندورا و همكاران،  يمبيگانگي اجتماعي سوق 

ي فعاليت و قابليت عملكرد فرد، تعامالت اجتماعي فاقد كيفيتي را به دنبال  حوزهبا كاهش 
هاي پژوهش حاضر و با در نظر  با استناد به يافته دارد كه پيامد آن احساس تنهايي است.

ني و رواني گرفتن اين واقعيت كه احساس تنهايي داراي پيامدهاي مهمي در سالمت جسما
ي  توان به تمهيداتي براي پيشگيري از گسترش و يا ابقاي احساس تنهايي در دوره است، مي

نوجواني انديشيد. بنابراين، چنانچه در درجه اول دلبستگي ايمن و خودكارآمدي در 
ها شناسايي و مرتفع شوند،  كننده آن نوجوان از طريق والدين تقويت و يا منابع تضعيف

ر جهت كاهش احساس تنهايي و جلوگيري از تبعات ناخوشايند آن اقدام كرد. به توان د مي
آموزان مقطع دبيرستان شهر كرمان  كنندگان در پژوهش حاضر، دانش دليل آنكه شركت

هاي ديگر بهتر است جانب احتياط رعايت  تبودند، در جهت تعميم نتايج آن به جمعي
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هاي سني و شهرهاي ديگر  اضر در ساير دورههاي مشابه با پژوهش ح شود. تكرار پژوهش
تواند افق ديد  و در چندين مقطع از زندگي اين افراد (در قالب تحقيقي طولي) مي

تري را در مورد نتايج و تعميم آنها فراهم آورد. همچنين، اين تحقيق يكي از قابل  وسيع
اده است، به نظر ترين تجارب نوجواني يعني احساس تنهايي را مورد بررسي قرار د توجه
گردد؛ از  رسد كه اساس پيدايش اين احساس در نوجواني به روابط اوليه با والدين بر مي مي

هاي فرزندپروري و ...) را  شود ديگر فاكتورهاي دخيل (جو خانواده، سبك اينرو، توصيه مي
ان ديگري به طور همزمان در نظر بگيرند. تعليم و تربيت در كشور ما، امروزه بيش از هر زم

اي جبران نخواهد  بنيان است. كاري كه اگر انجام نشود، به هيچ هزينه نيازمند تدبير پژوهش
مندان و پژوهشگران، اين ضرورت بزرگ را هرچه بيشتر  رود انديشه شد. انتظار مي
  بازشناسي كنند.
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