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مقدمه
همه مابه ترتیبی ازاحساس تنهایی رنج می بریم بطوری که گاهی این احساس تنهایی به آزارمبهل می شود وما را
کالفه می کنه.گاهی ازاین حههم فراترمی رودوبده احسداس تنهدایی ونداامنی تغییرشدل مدی دهده .وایجداد تدرس
فراگیردرما می شود .آدمی وقتی که احساس می کنهدراجتماع وجامیه حضور دارد وزنهگی می کنهدربرابری
قرارمی گیرد وآن ارتبا با دییران اس
به تیلق داشتن درانسان ی
این نیازشام ی

ارتبا به خودی خود ساد اس

ولی برای همه ساد نیس

عمد

ازطرفی نیاز

انییز اساسی راشل می دهه و باعث افلار هیجانات ورفتارهای بین فردی می شود.

تمای فراگیر برای ایجاد وحفظ حهاق چنهارتبا بین فردی مثبد

پایدهارومهم اسد (لیدری 1و

هملاران  .)7995آگاهی والدهین ومربیدان ازمسدال مربدو بده مهدارت هدای سدازگاری اجتماعی عاطفی احسداس
تنهایی کمرویی نوجوان در برخوردباآنهاوشل گیری شخصی
جنبههای مختل
شرک

قابلی

زنهگی آنهاراتح

نوجوان موثربود و وضیی

تحصیلی وهدم چندین

تاثیر قرارمی دهه (میالنی فر .)7837

موثردرمقاب بادییران چه درزنهگی خصوصی وچه درزنهگی حرفده ای مدا ازاهمید

حیداتی بدر

خوردار اس  .تیام اجتماعی دراین گونه اجتماعات جوهر اصلی زنهگی روزمر روابط اجتماعی بخشی از زنهگی
انسان ها به عنوان موجودی اجتماعی ازبسیاری جهات به هم وابسته انه که برای داشتن زنهگی سدیادت

بشر اس

منهانه نیاز به بر قراری روابط اجتماعی در سایه نشا آرامش عزت نفس وامنی
اوباشه.اگربا دق

می توانه ضدامن سدالم

درحاالت انسان بنیریم اورا موجودی می یابیم که به تنهایی قادربه ادامده حیدات نیسد

رواندی
وتنهدادر

کنارهمنوعان خودمی تو -انهنیازهای زیستی– روانی واجتماعی خودرا برآورد سدازد(شدیخی  .)7839امدروز علدی
رغم ایجادتغییرات عمیق فرهنیی درشیو های زنهگی بسیاری ازافراددررویارویی زنهگی روزمر آسدی
لفاپرداختن به احساس تنهایی از این جه

مهم اس

پفیراسد

که مانع شدلوفایی اسدتیهادهای ماسد  .اندریی حیداتی مدارا

بیهود می گیرد وما را در اوهام وتصورات باط نیه می دارد .در احساس تنهایی بی دفداعی و فدرار ازچدالشهدای
زنهگی نهفته اس

برای انسانی که درمقطع کنونی در ایدن جهدان زندهگی مدی کنه شدناخ

وعلتاحسداس تنهدایی

بسیارمهم اس

(آزاد  .)7839به تبع آن احساس تنهایی درمیان نوجوانان دردور دبیرستان می توانه ناشی ازاحساس

عهم تیلق به ی

گرو ویا احساس طرد شهن توسط جامیه باشهواز عوارض این نوع تنهایی به کاهش عزت نفدس

خدددو

بیندددی مهدددارت هدددای اجتماعی کددداهش تالیدددهاجتماعی واز طرفدددی باعدددث افدددزایش کمرویدددی و

خجال

درمهدارت هدای اجتمداعی

اضطراب خشم وترس درآنها اشار کرد.یلی از عل

مهم احساس تنهایی نقد

وروابط بین فردی ناشی میشود .انسان برای تماس اجتماعی ساخته شه اس
اجتماعی برخوردارنباشه تیادل روانی خودرا از دس
(کونی

هنیامی که به انهاز کدافی ازارتبدا

می دهده.واز لحدا جسدمی وذهندی دچدار زوال مدی گدردد

 79998به نق ازگردونی .)7839به نظرسالیوان 4درکناردییران بودن دربزرگسالی به شل نیازبده مشدارک

در فیالی

های اجتماعی بروزمی کنه.وعهم ارضای آن منجربه احساس تنهایی مدی شدود.نیازبده هدم ندوع درقالد

احتیاج به محب
عشق نسب

دییران وتبادل محب

به منظور بر قراری رابطه دوستی صمیمانه یادر بداالترین سدط آن نیداز بده

به فردی دییرمتجلی می -شود.ریشه تنهایی به نظراودرعهم ارضای یلی ازاین نیازهادرمراحد مختلد

اس  .ازطرفی(دی توماسوواسپینر 1004به نق از جوکار  )7890دودیهگا رابیان کرد انه :نخس

احسداس تنهدایی

-Leary& Baumeister
-Conik
-Saliwan
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حالتی واحهوی

پارچه انیاشته می شودکه ناشی ازکاستی هدایی در روابدط مختلد

دارد که انواع احساس تنهایی دارای ی
درروابط مختل

اسد د دیدهگا دوم بیدان مدی

هسته مشترک می دانهدامابراین نلته تاکیهداردکده پیامدههای مدرتبط بدانق

همچون احساس تنهایی درحوز های ارتباطی خدا

ازنظرکیفدی متفداوت اسد  .طرفدهاران ایدن

دیهگا اظهار میدارنهکه این گونه مفهوم سازی ازاحسداس تنهایی تجدارب متندوع ومتمدایزی را ازاحسداس تنهدایی
منیلس میکنه .برای مثال بین احساس تنهایی ی
بزرگسالی که همسر

را ازدس

نوجوان درحال رشهوانتقال به دور بزرگسالی با احساس تنهایی

داد تفاوت های کمی و کیفی وجود دارد .احساس تنهایی احساسی اسد

منفدی

و بازدارنه که درخلوت ودر جمع آن را احساس می کنیم وآرزومی کنیم که حامی داشته باشیم.تا بتدوانیم بده کسدی
تلیه کنیم و احساس ناامنی ننماییم .دراحساس تنهایی فردتصویرذهنی کج ومیدوجی از خوددارنه نقایصدی در خدود
سراغ میگیریم که بیشتر ما را در انزواوتنهایی نیه مدی دارد .دراحسداس تنهدایی رنجش ازخودوجدوددارد.رنجدش
منجربه کمرویی و گوشهگیری ودر نهای

به خشم می شود .دانش آموزانی که از سوی همسداالن خدویش آزاردیده

انهدر صورتی که به تصادفی بودن این وضیی

ها وبی مینا بودن آنها پدی نبرنده هدم چندان در نوجدوانی وجدوانی

وحتی میان سالی و بزرگسالی گرفتاراین احساس باقی می ماننه نطفه احساس تنهایی درخانواد وبی توجهی والهین
به فرزنهان خویش بسته می شود هم چنین (آزاد  .)7839بیان می نمایه که بیش از 74متغیر درشل گیدری احسداس
تنهایی نقش دارنه که یلی از آنها کمرویی می باشه .بنابراین نیازهای اجتماعی برآورد نشه تاثیر وخیمدی روی سدالمتی
به جای میگفارد وحتی قهرت یادگیری وحافظه را متزلزل می کنه.اگرفردی درزمینه مهارت برقدراری ارتبدا بنابده
هر دلیلی مشل داشته باشه مسلما عواق

ناشی از این ناتوانی منجربده تنهدایی واحسداس تنهدایی درفردمدی گدردد

(مارگالی  .) 7998 5هرمن )1005(6نیزرابطده بدین احسداس تنهدایی وخوداثربخشدی اجتمداعی راآشلارسداخ .بده
اعتقاداین پژوهشیرافزایش خود اثربخشی اجتماعی می توانه احساس تنهایی وسطوح افسردگی راکاهش مدی دهده.

احساس تنهایی درمیان نوجوانان می توانهناشدی ازاحسداس عدهم تیلدق بده ید

گدرو یاطردشدهن توسدط جامیده
1

باشهوازعوارض این نوع تنهایی میتوانه افزایش کمرویی خشم درآنهدا شدود(کدایپر  . ) 1006پژوهشدیران دوندوع
تنهایی رامشخ
زمانی اس

کرد انه :تنهایی اجتماعی وتنهایی عاطفی.آشوری ( )7839دراین بار می نویسه تنهدایی اجتمداعی

که شخ

ازشبله ای ازدوستان وآشنایان شری

زنهگی خود محروم اس

وتنهایی عداطفی ازنارسدایی

هادربرقراری روابط صمیمی ناشی می شود.گاهی تنهایی به شل موقییتی خودرانشان می دهه.تنهایی موقییتی وقتی
ر می دههکه برخی ازاوضاع واحوال زنهگی فرد سب

می شود او خود را تنها احسداس کنده.روانشناسدان عوامد

مختلفی رادر شل گیری احسداس تنهدایی بیدان کدرد انه ازجملده:بدهبینی ترس ازطدرد شدهن ازطدر
دوستان نهاشتن تال

وکوشش بهشانسی ترس ازدییران کمرویی مهارت اجتماعی ضیی

مطالیات متیهدنشان داد که بین تنهایی وکمرویی رابطه قوی وجود دارد .وقسم
شخصیتی وحمای

های اجتماعی بستیی دارد.کداهش حماید

خدانواد و

(محمه خانی .)7839

اعظم کمرویی بده ویژگیهدای

هدای اجتمداعی احسداس تنهدایی بداالرادرپی دارد

(جلسون .)1001 3اگرچه تنهایی وکمرویی دومقوله مجدزا هسدتنه امدا آنهدا بدا یلهییرهمپوشدی دارنده وهدردودر

تیامالت اجتماعی نامطلوب بایلهییر درارتبا هستنه.احساس تنهایی وکمرویدی افدراد از مشدارک

رسدمی وغیدر

رسمی درجامیه محروم می کنه مبادله اجتماعی ودلبستیی وهمهردی اجتماعی کداهش وباعدث تزلدزل تبدادل پدا-
5

- Margalit
- Herman
1
- Caeper
3
- Jaksoon
6

یهاردرارتباطات احساسات ازفرد به ک جامیه ویاازک به فردشده .کداهش یداقطع ارتبدا بدادییران فرصد
مناس

زنهگی راازافرادگرفته وزمینه ساز احساس تنهایی وکمرویی درجامیه علی الخصو

هدای

جامیه داندش آمدوزی

میگردد .بنابراین دانش آموزانی که دارای احساس تنهایی بود وازسیستم های حمایتی برخوردارنبود به جای مقابله
سازگارانه سیی دراستفاد ازروشهای ناسدازگارانه داشدته کده ندوعی اجتنداب ودوری ازدییدران راسدرلوحه زندهگی
خودمی نماینه .دانش آموزانی که احساس تنهایی می نماینه دردرازمهت پیامدههای منفدی بسیارداشدته واز خودکدار
آمهی عزت نفس پایین اضطراب باال طرد شهگی وکمرویی درعفاب هستنه.وبه شدللی بههاشد

رواندی وسدالم

روان آنان مخت میگردد (محمه خانی  .)7839تحقیقات سی من )7931(9بین احساس تنهایی و نظام تربیتی سسد
والددهین رابطددهی مینددادار وجددوددارد.همچنددین نشددان دادکدده دختددران بددیش از پسددران ازاحسدداس تنهددایی
برخوردارنه.درمطالیهای در سال()1008چیپور 70نشان داد که بین رضای
ودریاف

که ناتوانی درحفظ سب

اززنهگی واحساس تنهایی رابطده ی منفدی

زنهگی میمول و دلخوا می توانهموج
77

افزایش گوشه گیری واحسداس تنهدایی

شود.درجهیهترین پژوهش در سال ()1009که توسط ارزوکان انجام شهبه این نتیجه رسدیهکه کمرویدی اضدطراب
اجتماعی وعزت نفس پایین پیش پینی کننه ی احساس تنهایی هستنه .ازآنجایی که احسداس تنهدایی در بدین داندش
آموزان دارای پیامههای منفی برسالم

روان اس

بنابراین بایهگرو های درمیرض خطر احساس تنهایی وکمرویدی

شناسایی و با انجام مهاخالت پیش گیرانه اولیه مبتنی برآموز
منفی جلوگیری کرد .باتوجه به اهمی

ورفع موانع احساس تنهایی و کمرویدی ازایدن پیامده

احساس تنهایی ورابطه آن باکمرویی وجودابزاری فندی بده منظورسدنجش دقیدق

احساس تنهایی دربین دانشآموزان دبیرستان شهرسدتان در شدهر از اهمید

ویژهدای برخورداراسد  .افدزون بدراین

موضوع موردبررسی جنبه اکتشافی دارد تهیه پاسخ به پرسش های زیر امری ضروری اس :
 آیا مقیاس احساس تنهایی از اعتبار کافی بر خورد دار اس ؟
 آیا این مقیاس از روایی کافی بر خورد دار اس ؟

 مقیاس احساس تنهایی از چنه عام اشباع شه اس ؟
 آیا بین احساس تنهایی وکمرویی رابطه وجود دارد؟

روش
دراین پژوهش جامیه آماری شام دانش آموزان دختروپسر دور متوسطه شهرستان در شهراسدتان ایدالم کده در
سال تحصیلی90-97مشغول تحصی می باشنه دربردارد .باتوجه به اینله موضوع پژوهش استانهاردسداختن مقیداس
احساس تنهایی اس
نظربراساس رو

بنابراین الزم اس

حجم نمونه زیادباشهتا بتوان تحلی عاملی انجام داد.ازایدن روجامیده مدورد

های استانهاردساختن آزمون ها ازطریق رو

نمونه گیری خوشه ای چنهمرحله ازدبیرستان هدای

پسرانه ودختر انه به صورت تصادفی انتخاب شهوبه منظورجلوگیری وکنار گفاشدتن پاسدخ نامده هدای مخدهو
نامناس

70درصهبه حجم نمونه اضافه ودرنهاید

و

حجدم نمونده ی مدا454نفرانتخداب شده .بده منظورجمدع آوری

اطالعات ازمقیاس احساس تنهایی که توسط دهشیری وهملاران()7831ساخته شهاین مقیاس شام 83سدوال اسد
که دانش آموزان هرگویه رامطالیه کرد و احساس فیلی خودرابرروی ی
زیاد متوسط کم خیلی کم)اس

ورو

نمر گفاری سواالت بامحتوی مثب

مقیاس لیلرتی 5درجده ای (خیلدی زیداد
از(0تا )4وسواالت بدا محتدوی منفدی
9

-see men
-Chip00r
77
- Arzocan
70

از(4تا)0اجراشه.که دارای سه خرد مقیاس ارتبا باخانواد ارتبا بادوستان ونشانه های عاطفی اسد
بازآزمددایی بدده ترتیدد 0/97و./38گددزار

بددا اسددتفاد ازرو

اعتبارمقیداس

شدده اسدد .وپرسشددنامه ی کمرویددی کدده توسددط

سموعی()7831هنجاریابی شدهکه ایدن مقیدایس دارای44سدوال لیلرتدی 5درجده ای(هرگدز بندهرت گاهی اوقدات
که رو

بیشتراوقات همیشه)اس

برعلس از(4تا)0انجام شهضری
پسران دانشدجو0/3گدزار

از(0تدا )4وسدواالت بدامحتوی منفدی

نمر گفاری برای سواالت بامحتوی مثب

اعتبارازطریق آلفای کرونبا حاصد شده برای دختدران داندش -جدو0/36وبدرای

شده اسد .تجزیده وتحلید اطالعدات براسداس اهدها

پدژوهش بااسدتفاد از رو

آمارتوصیفی و استنباطی به شرح زیرانجام گرف :
 برای تییین روایی همزمان از ضری

همبستیی پیرسون استفاد شه اس .

 برای تییین هماهنیی درونی ومیزان اعتبارسیاهه ازضری

آلفای کرونبا استفاد گردیه.

 برای بررسی روایی سیاهه که مقیاس ازچنهعام اشباع شه اس

ازتحلی مولفه های اصلی بداچرخش وار

یما -کس استفاد شه اس .

يافته ها
هه

اصلی پژوهش حاضربررسی ویژگی های روان سنجی(پایایی وروایی)مقیاس احساس تنهایی بود.که بدرای

بر آورد ضری
رو

پایایی مقیاس از فرمول ضری

سنجش صورت گیرد این اس

آلفای کرونبا استفاد شه .مهمترین پرسش که بایدهدر بدار هرندوع

که آن رو

تاچه حه روا اس ؟ منظوراین اس

میسنجه که برای آن ساخته شه اس  .دراین پژوهش برای روایی ساز از رو
با اجرای چنهین بار تحلی عاملی سوال های( )84 88 18 71 4به عل
حف

شهنه .با حف

باالیی برخوردار اس

کده ابزارسدنجش چیدزی را

تحلی عاملی استفاد می شدود .و

داشتن بار عاملی ضیی

این 5سوال اعتبار ک مجموعه  88سوالی 0/331بهس

از مجموع سواالت

آمه که نشان میدهه آزمون از اعتبدار

سوال  73بیشترین هم بستیی( )r=/566و سوال  11کمترین همبستیی ( )r=/741را بدا نمدر

ک مجموعه نشان داد .همچنین ضری

آلفای کرونبا برای خرد مقیاس ارتبا با خانواد  ./31ارتبا بدا دوسدتان

 0/35و نشانه های عاطفی تنهایی 0/10بهس

آمه که تمامی این ضدرای

حداکی از اعتبدار بداالی ایدن مقیداس در

جامیه آماری این پژوهش اس  .برای تییین روایی ساز رو های گونداگونی وجدود دارد کده یلدی ازآنهدا رو
تحلی عاملی اس  .تحلی عاملی اصطالحی اس
به منظور کش

ساز های جهیه و کم

که برای رواسازی و توسیه ابزارهای روان سنجی تحلی داد هدا

به تهوین تئوری تحلی محتوی و مواد مصاحبه ها سب

شیلی و ...بلارمی رود (هومن  .)7834برای انجام تحلی عاملی رعای
 )1شاخ

کفای

این پژوهش 0/908اس

مهیریتی عالیق

مفروضات زیرضروری اس :

نمونه برداری )KMO(71که بایه حهاق  0/6و ترجیحا باالتر از آن باشده اندهاز  kmoدر

که اجرای تحلی عاملی رابرای پژوهش قاب توجیه می سازد.

 )2حجم نمونه که دراین تحلی 454نفربودکه برای تحلی عام انهاز مناسبی اس .
 )3برای بررسی این مطل

که آیا ماتریس همبستیی داد ها در جامیه صفر نیس

استفاد می شود در این پژوهش مقهار مشخصه آماری آزمون بارتل
اس

که نشان می دهه ماتریس همبستیی قابلی

ازآزمون کروی

بارتل

78

 4576/116بود و سط مینداداری آن p >/05

عام پایهاری دارد.

 )4با استفاد ازداد ها خطی بودن وپرت هامورد بررسی قرارگرف

این پیش فرض هادر میان داد هابرقرار بود.
)- Kaiser Mayer Olkin(KMO
-Bartlet test of sphericity

71
78

 )5پژوهشیران به منظور بررسی دربار ماهی
ضرای

روابط بین متغیرها و نیز دستیابی به تیری

باالتر از0/80و گا 0/40رامهم و بامینا دانسته وضرای

و نامیفاری عاملهدا

کمتر را به عنوان عامد تصدادفی در نظدر گرفتدهانده

(هومن .) 7834دراین پژوهش بارعاملی باضری 0/80به عنوان بارهای عاملی فاب قبول انتخاب شه .در نتیجه اگربار
عاملی سوالی روی تمام عوام چرخش یافته کمتراز0/80باشه ازآزمون کنارگفاش
کروی

بارتل

جه

از وجود شرایط مناس

شده .هدم چندین مقهارمشخصده

اجرای تحلی عاملی مواد مقیاس احساس تنهایی بود.

جدول.1اندازه  KMOونتیجه آزمون کرويت بارتلت مقیاس احساس تنهايی

آزمون انهاز گیری کفای
آزمون بارتل

نمونع برداری (کیسر)

0/908

مقهار خی

4576/116

درجه آزادی

567

میناداری

0/000

برای تییین مقهارعوام اشباع شه از این مقیاس سه شاخ

 )1ارز

ویژ  )1نسب

عمه موردتوجه قرارداداس

واریانس تبین شه هرعام  )8نمودار ارز

های ویژ که اسلری74نامیه می شود.

جدول 9بارعاملی چرخش يافته 3عامل با ارزش ويژه بیشتر از يک(چرخش واريماکس)

درصه واریانس

درصه تراکمی

عام

(ارز

ویژ )

7

1/150

18/436

18/436

1

8/068

9/131

81/163

8

7/394

5/189

83/501

مشخصه های آماری اولیه که با اجرای تحلی مولفه های اصلی با رو
1عام بزرگتراز 7اس

( )pcبهس

آمهنشدان داد ارز

ویدژ

ازمجموع سوال ها8عام استخراج شه بده اندهاز 83/503درصدهازواریانس کد متغیرهدارا

تبیین کرد .که 18/476درصهآن مربو به عام اول و9/131درصهازآن مربو به عام دوم و5/189درصهمربو بده
عام سوم می باشه .که سهم عام نخسد

در واریدانس کد متغییرهدا چشدمییر واز سدهم بقیده عامد هدا کدامال

متمایزاس  .بقیه عام ها هرکهام سهم ناچیزی در تبیین واریانس دارنه.

-Scree
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نمودارشی

داراسلری طرحی از واریانس ک تبین شه به وسیله هرمتغییررا درارتبا باسایر متغییرها نشدان مدیدهده.

در این طرح میموالعام های بزرگ درباالوسایرعام هابا شدی
نمودار میتوان استنبا کرد سهم عام نخس
اس

اماشی

تدهریجی درکندارهم نشدان داد شده اندهاز ایدن

درواریانس ک متغییرها چشمییرواز سهم بقیه عام هدا کامالمتمدایز

نموداربیهازعام 4ازبین می رود.ودرواقع فالت نمودارازعام 4شروع می شود.باتوجه به نمودار وبرپایه

مشخصه آماری اولیده حاصد از تحلید عامد تیدهادعام هدایی کده بایدهمبنای تشدخی
قرارگیرنهنتیجه تحلی عام با4عام نشان دادتنها 7سوال دری
صورت گرف .چون نتیجه چرخش با ماهی
تیهادعوام مناس

مشخصده هدای نهدایی

عام قرار می گیدرد درنتیجده بدا 8عامد چدرخش

مقیاس احساس تنهایی سازگاربود مورد توجه قرار گرف .پس ازتییدین

قاب استخراج باتوجه به مقهارواریانس تبیین شه و نمودار  scereeبرای رسدیهن ساختارسداد

8عام استخراجی چرخش داد شه .هه

این رو

رسیهن به ساختارساد اس  .بنابراین اطالعات بهس

آمده

پس از چرخش واریماکس برای 8مولفه نشان داد که نتایج پس از چنهین چرخش آزمایشی به ساختار سداد رسدیه.
ماتریس ساختاریافته درجهول8مالحظه می شود.

جدول  3ماتريس عامل های استراج شده با روش تحلیل مولفه های اصلی بعدازچرخش

سوال

عام 7

سوال

عام 1

سوال

عام 8

17

0/146

6

0/590

0/195

73
19

0/130

70

0/140

71

0/546

76

0/146

83

0/108

13

0/574

85

0/171

7

0/610

78

0/501

1

0/105

5

0/654

86

0/419

81

0/600

87

0/614

1

0/411

74

0/591

80

0/514

11

0/463

15

0/530

86

0/556

11

0/455

81

0/541

75

0/557

3

0/411

14

0/431

8

0/441

9

0/871

10

0/404

77

0/891

0/868

79

باتوجه به جهول فوق مجموعه پرسش هایی که مشترک با ی

عام همبسته بود و تشلی خرد مقیاس میدهده .بده

قرار زیر استنبا می شود:

عام یلم روی سواالت 79 10 14 81 15 74 81 1 85 76 19 73بارعاملی دارد.
عام دوم روی سواالت 77 8 75 86 80 87 5 7 83 70 17بارعاملی دارد.
عام سوم روی سواالت  9 3 11 11 1 86 78 13 71 6بارعاملی دار.

بقیه سوال هااز این مطالیه روی هیچ ی

از عام ها قرارنیرفتنهدرپژوهش حاضربرای بررسی روایدی همزمدان ازفدرم

 44سوالی پرسشنامه کمرویی بامقیاس احساس تنهایی استفاد شه .بهین ترتی

که همبستیی کمرویی با احسداس تنهدایی

بر روی گرو نمونهای به حجدم 903نفرمحاسدبه شده نتدایج نشدان دادکده8عامد بامقیداس احسداس تنهدایی همبسدتیی
میناداردارد .ضرای

همبستیی عامد هاارتبدا باخدانواد ارتبدا بادوسدتان ونشدانه هدای عداطفی تنهدایی بده ترتید

 0/61 0/11 0/305در سط 0/07میناداراس  .هم چنین ضدری

همبسدتیی کد پرسشدنامه احسداس تنهدایی و کمرویدی

برابر0/567اس .وبیان گرآن اس که همبستیی بین دوفرم درسط  0/07مینادار اسد  .بندابراین مقیداس احسداس تنهدایی
دارای روایی همزمان اس  .به منظورتیبیروتفسیرنمر های هرفرد الزم اس
که چارچوبی کلی برای مقایسه نمر بهس
نسبی ومرتبه فردرادر ی

گرو مرجع مناس

نمر های خدام وی را در مقیاسدی بیدان شدود

دهه .مقصودازاین مقیاس که نرم یا هنجارخوانه میشود این اس
بیان کنه.گرو مرجع مناس

آن اس

کده وضدع

که فردی میتوانه به گونده منطقدی بدا

آن مقایسه شود ( هومن .)7834درموردنرم های درصهی نمر های خام آزمودنیها به درصههایی تبهی مدی شدودکه نشدان
میدهه چنه درصه آزمودنی ها پایین تر از نمر بخصو
هرفرد می توان وضیی

نسبی اورا مشخ

قراردارنه .به این ترتید

بدا داشدتن میدانیین نمدر هدای خدام

کرد .چنه درصه از افراد دییر احساس تنهایی کمتری یا بیشدتر نسدب

دارنه .با توجه به آن چه گفته شه برای نمر های مقیاس احساس تنهایی نرم درصهی اراله می شود.
جدول  4نرم درصدی نمره های کل مقیاس احساس تنهايی

درصه

نمر

5

14

70

37

بده او

10

90

15

98

80

96

40

708

50

703

60

778

10

710

15

718

30

715

90

781

95

786

بحث
هه

این پژوهش بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس احساس تنهایی ورابطده آن بداکمرویی کده در داندش

آموزان شهرستان در شهر انجام شه .پس ازاجرای پرسشدنامه بدرروی 454نفدردانش آمدوزان سدوال هدای نامناسد
ودرنهای

حف

مقیاس مورد تجزیه وتحلی قرارگرف  .برای پاسخ به این سوال کده آیدا مقیداس احسداس تنهدایی

ازاعتبارکافی برخوردار اس ؟ ازضری
مجموعه سواالت حف

آلفای کرونبا استفاد کردیم و  5سوال را که بار عداملی ضدیی

گردیه .درنتیجه اعتبارآزمون پس ازحف

داشد

از

سوال هدای 84 88 18 71 1بده 0/331رسدیه کده

اعتبارباالیی رانشان می دهه .برای بررسی روایی ساز وپاسخ به این سوال که مقیاس احساس تنهایی از چنده عامد
اشباع شه اس ؟ ازرو

تحلی مولفه هدای اصدلی اسدتفاد شده .بااسدتفاد ازتحلید عداملی وبده شدیو چدرخش

متیامه8عام استخراج شهکه این 8عام 83 /501درصه ازواریدانس کد متغییرهداراتبیین مدی کنده .بدرای اطمیندان
ازروایی ابزارپژوهش ازروایی همزمان استفاد شه ونشان داد که عام های ارتبا با خدانواد ارتبدا بدا دوسدتان و
نشانههای عاطفی همبستیی باالیی بامقیاس احساس تنهایی دارد هم چنین بین مقیداس احسداس تنهدایی وکمرویدی
همبستیی باالیی وجوددارد.قب ازاجرای تحلی عاملی کفای
بارتل

نمونده بدرداری بااسدتفاد از اندهاز وآزمدون کروید

اجرای تحلی عاملی توجیه پفیراس .ماتریس عاملی نشان دادکهKMO :

عام نخس

که با71سوال همبسدتیی دارد کده احسداس ورفتداردانش آمدوزان باخدانواد اسد (عامد ارتبدا

باخانواد )نامیه همیشودسی من()7931دردانش آموزان کالسهای ششم تا هشتم بین احسداس تنهدایی ونظدام تربیتدی
سس

والهین رابطه میناداربهس

آورد.

عام دوم که با77سول همبستیی قوی دارد ارتبا بادوستان نام دارد.ارتبا بادوستان نقدش ضدربه گیراجتمداعی

ایفامی نمایه رابین)7998(75طی مطا لیه ای نشان داد احساس تنهایی باسطوح پایین ارتباطدات اجتمداعی ومقبولید

دوستان ارتبا دارد.ویاپیپاللو()1001نشان دادکه احساس تنهایی نتیجه کاسدتی درشدبله ی روابدط اجتمداعی فردبده
صورت کمی وکیفی وعهم دسترسی به روابط نزدی

ومطلوب بادییران به وجودمی آیه.عام سوم کده بدا70سدوال

همبستیی قوی دارد بیانیر نشانه های عاطفی احساس تنهایی اس  .ارتبا وپیوندهبا خدانواد بایهپیوندهی انسدانی
باشهکه غرق محب

ودوستی اس

کسی که با خانواد خود محب

ودوستی رفتدار نلندهبامردم نیدز خدو

اخدالق
- Robin
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نخواههبوددرنتیجه درتنهایی به سرمی بدرد (مهرسدی .)7836آسدتین)1000(76درمطالیدات خدود نشدان داد کده بدین
کمرویی وتنهابودن دانش آموزان رابطده خطدی وکدم رویدی دردختدران دوبرابرپسدران نشدان داد .جلسدون ()1001
درتحقیق خود نشان دادکه سط کمرویی دانش آموزان اثر قابد تدوجهی درسدط تنهدایی آنهدادارد وبین احسداس
تنهایی و کمرویی رابطه وجوددارد.روحانی()7839بین استفاد از فضای مجازی واحسداس تنهدایی رابطده مینداداری
وجودارد.
فرخی ( )7833درپژوهش خود نشان دادکه بین محرومید

عداطفی واعتمادبده هملداران و دوسدتان واحسداس

تنهایی همبستیی وجود دارد .به همین خاطربیشترروان شناسان "من"پیونهعاطفی والدهین وفرزندهان راسدن
مهم شخصی

بزرگسال و زمینه ساز سالم

بندای

روانی و یا بیماری روانی فردمی داننه.ازآنجدا کده جامیده آمداری ایدن

پژوهش دانش آموزان دور متوسطه شهرستان در شهراستان ایالم بودنه.تیمیم پفیری یافته هابه ک جامیده وداندش
آموزان ک کشوراملان پفیر نیس  .بنابراین باتوجه به تفاوت های فردی فرهنیدی اجتمداعی و اقتصدادی تیمدیم
یافتهها به سایر شهرها املانپفیر نیس  .پیشنهاد میشود برای اطمیندان بیشدتربه اعتبدار مقیداس احسداس تنهدایی از
رو

بازآزمایی یینی اجرای مجهد آزمون در فاصله زمانی مختل

آزمون مشخ

استفاد شدود تدا از ایدن طریدق ثبدات و پایدایی

شود.

- Astin
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