بررسی رابطۀ بین نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهایی
دکتر آتوسا کالنترهرمزی ،1ئهوین
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین احساس تنهاییو نگرش نسبت به پدر در بین نوجوانان بر پایۀ روش
همبستگی انجام گرفت .فرض اساسی این پژوهش آن است که نوع نگرش نوجوان به پدر پیشبین احساس
تنهایی است .نمونۀ این پژوهش را  431دانشآموز دبیرستانی( 131دختر و  102پسر) تشکیل میدهند که به
روش تصادفی خوشهای از بین دانشآموزان دبیرستانی شهرستان مریوان انتخاب شدند و به سؤاالت مقیاس
احساس تنهایی تجدیدنظرشده (UCLAراسل و همکاران )1190،و پرسشنامۀ نگرش فرزند به
پدر(هادسون )1114 ،پاسخ دادند .یافتهها نشان دادند که بین نگرش نوجوان به پدر و احساس تنهایی رابطۀ
مثبت معنیدار وجود دارد و هر چه نگرش نوجوان نسبت به پدر منفیتر باشد ،بیشتر احساس تنهایی را
تجربه میکند .در این اثر تأثیر سه متغییر جنسیت ،ترتیب تولد و میزان درآمد خانواده نیز بررسی شد که
نتایج بدین شرح است :جنسیت بر این رابطه تأثیرگذار است و همبستگی بین نگرش نوجوان به پدر و
احساس تنهایی در پسران قویتر از دختران است ولی ترتیب تولد و میزان درآمد خانواده بر این رابطه تأثیر
نداشتند.

واژگان کلیدی :احساس تنهایی ،نگرش نسبت به پدر ،نوجوان
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مقدمه
بر اثر پیشرفت روزافزون جوامع و کمرنگ شدن روابط انسانی و هم چنین تغییر ماهیت این
روابط ،یکی از پدیدههایی که توجه محققان را در این حوزه به خود جلب کرده احساس
تنهایی 1است .احساس تنهاییپدیدهای فراگیر و شایع در دنیای مدرن محسوب میشود که
به طور فزایندهای برای میلیونها نفر مشکلساز است(لی راکس .)4009 ،4کمتر کسی
وجود دارد که ادعا کند این احساس را تجربه نکرده ویا با احساس انزوای اجتماعی غریبه
باشد .اولین تجاربی که ما از احساس تنهایی داریم مربوط به زمانی است که از والدین
خود ،اغلب موقت و کوتاه ،جدا شدهایم .از زمانی که کودک وارد مدرسه و گروه
همساالن می شود ،ممکن است رنج طرد شدن توسط دوستان را حس کند .و یا در دوران
نوجوانی و بلوغ ممکن است به این درک برسد که اولین عشق هم با لذت همراه است و
هم رنج و تألم و این که گذرا و موقتی است .و یا زمانی که فرد خانه را به مقصد دانشگاه و
یا یافتن شغلی جدید ترک میکند و با چالشهای اجتماعی مواجه میشود و دچار احساس
تنهایی میشود و تا زمانی که دوستی جدید پیدا کند و یا شبکهای از روابط اجتماعی را
برای خود خلق کند این احساس از بین نمیرود .البته احساس تنهایی فقط به صرف این که
فرد در زنجیرهای از روابط اجتماعی باشد ،از بین نمیرود زیرا در برخی موارد فرد در جمع
حضور دارد و باز هم احساس تنهایی میکند .در حقیقت میتوان گفت که ما انسانها در
سرتاسر زندگی خود همواره در معرض ابتال به این احساس هستیم .احساس تنهایی را می-
توان در یک پیوستار قرار داد که از احساسهای ناخوشایندِ بیثبات تا آزردگیهای شدید
و دائمی را شامل میشود .شواهد زیادی تأکید میکند که وقتی احساس تنهایی شدید و
مداوم باشد میتواند سالمت روانی فرد را به مخاطره بیاندازد .رنج ناشی از احساس تنهایی
گواهی است بر اهمیت روابط و پیوندهای اجتماعی در زندگی انسان(پِپلو.)1199 ،3
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احساس تنهایی یکی از مفاهیم پیچیدۀ روانشناختی است .تعریفی که امروزه از آن
وجود دارد با مفهومی که این واژه در قدیماالیام داشته متفاوت است .در گذشته این
احساس ،مفهومی مثبت قلمداد میشد و بیشتر تداعیکنندۀ ریاضت و دوری از اجتماع
برای رسیدن به شأن و منزلت باالی انسانی ،تعمق ،مراقبه و ارتباط با خدا ،بود .اما امروزه
این واژه بار معنایی منفی دارد و بیشتر بر تجربۀ ناخوشایندی که در پی عدم وجود همدم در
زندگی حس میشود ،داللت دارد(رحیمزاده و همکاران .)1310 ،پژوهشگران تعاریف
متفاوتی از احساس تنهایی ارائه داده اند ولی در بین تمامی این تعاریف ،متخصصان در سه
نکته توافق نظر دارند:
اول این که ،احساس تنهایی تجربهای ذهنی 1است و به هیچ وجه نمیتوان آن را با
انزوای اجتماعیِ عینی یکی دانست .زیرا افراد ممکن است هم در هنگامی که تنها هستند و
هم هنگامی که در جمع هستند احساس تنهایی کنند .به همین دلیل تنها بودن 4و احساس
تنهایی مفاهیمی یکسان نیستند(پِپلو.)1199 ،
دوم ،احساس تنهایی ناشی از ضعف فرد در روابط اجتماعی است و زمانی روی میدهد
که بین روابط اجتماعیِ واقعی فرد و آنچه که او از این روابط انتظار دارد ،ناهمخوانی
وجود دارد .این کاستی به چند شیوه قابل توصیف است .بعضی محققین(سالیوان1113 ،3؛
وِیس ،)1173 ،2بر این مفهوم تأکید دارند که نیازهای اساسی انسان برای صمیمیت برآورده
نمیشود .بعضی دیگر (پِپلو و پِرمن ،)1191 ،1بیشتر از بعد شناختی به آن میپردازند و
معتقدند که از نظر نوع ،کمیت و کیفیت روابط ،بین آنچه فرد خواهان آن است و تلقی و
تعبیر او نیز از این روابط ،تضاد وجود دارد .با وجود این ،همۀ متخصصان معتقدند که در
تعریف احساس تنهایی نوعی ضعف در روابط وجود دارد.
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سوم ،احساس تنهایی ،تجربهای تلخ و آزاردهنده است .گرچه احساس تنهایی در برخی
موارد ممکن است منجر به رشد شخصی شود ،با این وجود تجربهای ناخوشایند و دردناک
است .کسانی که احساس تنهاییمیکنند ،احساساتی از قبیل افسردگی ،پوچی ،اضطراب،
خستگی ،درماندگی و استیصال را گزارشمیدهند .و احساس تنهایی را با شادی و رضایت
توصیف نمیکنند(پِپلو.)149-141 :1199 ،
گرچه عموماً باور بر این است که در دوران کهنسالی احساس تنهایی اجتنابناپذیر
است ،تحقیقات نشان میدهد که نوجوانان و افرادی که در بدو بزرگسالی هستند ،بهطور
ویژه مستعد آنند که احساس تنهابودن و طردشدگی کنند (کیلین1119 ،1؛ لی روکس،
4001؛ تِیلور و همکاران.)4003 ،4نوجوانی 3برههای حساس از زندگی است که بسیاری از
تغییرات شگرفِ فیزیکی ،روانی و اجتماعیدر آن روی میدهد .نوجوانان جزء اقشاریاند
که بهطور خاص در معرض ابتالء به این ناخشنودی عاطفی هستند (لیروکس.)4009 ،
آمارنشان میدهد که  %71از نوجوانان زیر  19سال در حال تجربه کردن احساس تنهاییاند.
در مقابل %13 ،از بزرگساالن بین  21تا  12سال از احساس تنهایی خبر دادهاند ،این در
حالی است که فقط  %37از افراد باالی  11سال احساس تنهایی را گزارش دادهاند (تِیلور و
همکاران .)4003 ،گرچه عوامل متعددی باعث به وجود آمدن احساس تنهایی میشود،
بعضی از محققان بر این عقیدهاند که این احساس میتواند ناشی از تجارب ناخوشایند
دوران کودکی باشد ،تجاربی که در پی برآوردهنشدن نیاز به صمیمیت شکل گرفته است.
نوجوانانی که احساس تنهایی میکنند زمینه بروز اختالالت روانی ،اضطراب ،سوءرفتار،
کنشهایجنسی خطرساز ،رفتارهای پرخاشگرانه (روکاچ و همکاران4001 ،2؛ سالوجا و
همکاران،)4002 ،1گرایش به خودکشی (کیلین1119 ،؛ مکوایرتر1110 ،6؛ روکاچ و
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همکاران)4001 ،و آسیبپذیری در مقابل بیماریهای جسمی را نشان میدهند (روکاچ و
همکاران.)4001 ،
توجه به اهمیت احساس تنهایی در دوران نوجوانی و تأثیراتی که این احساس در
زندگی نوجوان و به احتمال زیاد در دوران بزرگسالی او خواهد داشت ،اهمیت پرداختن به
آن را روشن میکند .به اعتقاد اندرو مِیلکاف ،)1111( 1آنچه که تمام نوجوانان نیاز دارند
شامل موارد زیر است :مکانی امن ،انجامدادن کارهای ارزشمند ،حس تعلق ،احساس
توانمندی ،حس امیدواری و داشتن رابطه با کسانی که وجودشان در زندگی او معنادار
باشد.به اعتقاد او کلیت نوجوان با محقق شدن عوامل ذکرشده شکوفا میشود که البته
تحقق این نیازها باید با توجه به تفاوتهای فردی و بر مبنای احترام متقابل متجلی شود که
این مهم بر عهدۀ والدین نوجوان است.
نگرش فرد به ابعاد اجتماعی مبنایی برای تعامالت او با دیگران است(بِنِت و سانی،4
.)4003نگرش ممکن است به مثابۀ جهتگیریای پایدار تعریف شود که شامل عناصر
شناختی ،عاطفی و رفتاری است (تِیلور و همکاران .)4003 ،عنصر شناختیِ نگرش شامل
افکار و باورهای فرد نسبت به مسائل نگرشی است (الو و اِدواردز.)1119 ،3فرایندهای
شناختی ،تعیینکنندۀ نوع ارزیابی افراد از موقعیتشان است (گِیروِد .)1119 ،2پپلو و پرلمن
تعریف خود از احساس تنهایی را بر طبق فرایندهای شناختی اینچنین بیان میکنند:
«احساس تنهایی تجربهای ناخوشایند است و زمانی روی میدهد که در شبکۀ روابط
اجتماعی فرد چه از نظر کمی و چه از بعد کیفی کاستیهای عمدهای بوجود آید».ارزیابی
افراد ،تعیینکنندۀ میزان احساس تنهاییای است که تجربه میکنند و حتی این ارزیابی آنان
است که منعکس کنندۀ وجود یا عدم وجود احساس تنهایی است .ارزیابی افراد وابسته به
فرایندهای شناختی است و شکلگیری این فرایندها و تکامل آن به دوران کودکی بازمی-
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گردد .کودکان طرحوارۀ شناختی و بازنماییهایشان را از تعامل با والدینشان شکل می-
دهند (فِرمَن و همکاران.)4004 ،1
عنصر عاطفی اشاره دارد بر احساساتی که با نگرشی خاص همراه است (الو و اِدواردز،
.)1119فقدان درگیری 4و حضور پدران در شکلگیری و رشد عاطفی فرزندانشان ممکن
است این چنین پیامدهای منفیای به دنبال داشته باشد :افسردگی ،ضعف خودانگاره،
خشونت ،اضطراب ،جدایی ،طرد ،انزجار از خود (خودبیزاری) ،اختالل عاطفی و بسیاری
مشکالت دیگر ،که بدون شک باعث تأخیر در فرایند طبیعی رشد میشود (چَریتی،3
4003؛ کاپبکیران .)4014 ،2صفات شخصیتی مثبت از قبیل همدلی ،خودانگارهی مناسب
(گرین4004 ،1؛ اسمیت ،)1116 ،6خویشتنداری ،سالمت روانی ،کفایت اجتماعی ،و
مهارت های اساسی زندگی حاصل روابط فرزندان با پدری صمیمی است(ایوانز و
فوگارتی.)1111 ،7براساس تحقیقات انجامشده حضور پدر و مادر به گونهای متفاوت بر
روابط تأثیر میگذارد(داچام و همکاران4004 ،9؛ لیبِرمَن و همکاران .)1111 ،1حضور پدر
اهمیت ویژهای در کاهش تعارض در روابط دوستانه دارد .پژوهشها نشان میدهند که در
کل پدران نسبت به مادران زمان کمتری را به تربیت فرزندان اختصاص میدهند ،زمان
تعامل پدرها با فرزندانشان حدود  40تا  41درصد زمانی است که مادرها به فرزندشان
اختصاص میدهند (لَم .)4004 ،10بهعالوه در خانوادههایی که میزان ساعات و نوع فعالیتی
که پدر با فرزند خود دارد با ساعات و نوع فعایت مادر یکسان باشد ،باز هم از نظرماهیت
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وکیفیت درگیری و تعامل تفاوت چشمگیری بین مادر و پدر وجود دارد(ویلیامز و کِلی،1
.)4001
منظور از مؤلفۀ رفتاریِ نگرش ،قصد و نیتی است که فرد از رفتارکردن به شیوهای
خاص دارد (الو و اِدواردز .)1119 ،نوجوانان ممکن است به محرکهای تنشزابا
پرخاشگری یا سرکوبی و یا مواردی از این قبیل واکنش نشان دهند .سرکوبی مستلزم
بازداری احساسات است ،که به موجب آن نوجوان از لحاظ عاطفی خودش را از دیگران
جدا میکند (اسکومَن و واندِروالت.)4001 ،4
فقدان شخصیت پدر که به ویژه در حال تبدیل شدن به یکی از پدیدههای متداول دنیای
مدرن است ،و فقط در نتیجه مرگ یا طالق نیست بلکه میتواند حاصل عدم ارتباط
صمیمی با پدر باشد ،محرک کنشزای عمدهای برای نوجوانان است (پوپِنو .)1116 ،3به
میزانی که تعامل نوجوانان با والدینشان بیشتر باشد ،با موفقیت بیشتری بازنمایی شناختی
خود را شکل میدهند .این طرحوارهها و انتظارات به رفتار نوجوانان جهت میدهند و بر
شناخت ،افکار و احساسات آنها تأثیر میگذارند (فِرمَن و همکاران .)4004 ،از آن جا که
هر نگرشی افکار ،احساسات و کنشهای مختص به خود را دارد ،ممکن است چنین
استنباط شود که جهتگیری رفتار نوجوان بر اساس نگرشی است که او نسبت به یکی از
والدینش یا هر دوی آنها دارد .پدرها به طور خاص ،نقش اساسیای در رشد فرزند ایفا
میکنند؛ که این نقش تأثیر عمدهای بر رشد اجتماعی ،عاطفی و فکری فرزندان دارد
(چَریتی4003 ،؛ اسمیت.)1116 ،به گفتۀ سالیوان"علت احساس تنهایی ممکن است ناشی از
تجارب ناخوشایند دوران کودکی (مثل از دست دادن یکی از والدین بر اثر طالق یا
مرگ) باش د که منجر به تحقق نیافتن نیاز به صمیمیت میشود".همان طور که پیشتر ذکر
شد ،تحقیقات نشان دادهاند که فرزندان طالق نسبت به فرزندان خانوادههای سالم به احتمال
بیشتری هنگام بزرگسالی دچار احساس تنهایی میشوند (تِیلور و همکاران .)4003 ،اگر
1. Williams & Kelly
2. Schoeman & Van der Walt
3. Popenoe
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پدر و مادر روابط خوبی نداشته باشند ولی پدر بتواند در زندگی فرزند حضور عاطفی خود
را حفظ کند ،تأثیرات منفی ناشی از طالق به طور قابل مالحظهای کاهش مییابد (ایوانز و
فوگارتی.)1111 ،
با مروری بر پژوهشهای انجام شده در زمینۀ احساس تنهایی میتوان گفت که عوامل
متعددی در بروز این احساس در مقاطع و دورانهای مختلف زندگی نقش دارند .بر اساس
تحلیل محتوای پیشینۀ پژوهشی ،مصاحبه با مشاوران و مصاحبه با دانشجویان ،احساس
تنهایی دربرگیرندۀ مؤلفههای ذیل است :هیجانی ،اجتماعی ،خانوادگی ،احساساتی،
دوستان ،گروههای بزرگتر(پیوندجویی گروهی) ،هستیگرایی و مذهبی/معنوی .که از میان
این عوامل دو عامل هیجانی و اجتماعی آن از جمله عمدهترین عوامل هستند(رحیمزاده و
همکاران .) 1310،با توجه به اهمیت مبحث احساس تنهایی در دوران نوجوانی و اهمیت
نگرش نوجوان نسبت به والدین خود و تأثیر آن بر روابط اجتماعی او و متعاقباً بروز
احساس تنهایی ،مطالعه حاضر بر آن است تا به بررسی احساس تنهایی در این زمینه بپردازد
و این احساس را از بعد اجتماعی آن بکاود .در راستای پاسخ به این سوأل که آیا در این
جامعۀ آماری نگرش نوجوان نسبت به پدرش ،در بروز احساس تنهایی او نقش دارد و
تأثیری که این احساس میتواند بر روابط اجتماعی او داشته باشد ،فرضیههای زیر مطرح
شده است:
 بین نگرش منفی نوجوان نسبت به پدر و احساس تنهایی رابطه مستقیم وجود دارد.رابطۀ بین نگرش نوجوان نسبت به پدر و احساس تنهایی ،در دختران و پسران متفاوتاست.
 نگرش نوجوان نسبت به پدر و احساس تنهایی با ترتیب تولد رابطه دارد. -نگرش نوجوان نسبت به پدر و احساس تنهایی با موقعیت اجتماعی اقتصادی رابطه دارد.

روش پژوهش
در پژوهش حاضر با یک طرح همبستگی 431 ،دانشآموز دبیرستانی ( 131دختر و 102
پسر) از دبیرستانهای شهرستان مریوان با میانگین سنی  11در سال تحصیلی  ،1311-14با
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استفاده از روش تصافی خوشه ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به سؤاالت مقیاس
احساس تنهایی تجدیدنظرشده ( UCLAراسل و همکاران )1190 ،و پرسشنامۀ نگرش
فرزند به پدر (هادسون)1114 ،پاسخ دادند.

ابزار پژوهش
مقیاس احساس تنهایی تجدیدنظرشدهی :UCLAاین مقیاس شامل  40گویه است و دامنۀ
سنی  12تا  19سال را در بر میگیرد .از طریق مقیاس چهار درجهای لیکرت از  1تا 2
(هرگز تا اغلب) نمرهگذاری میشود و نارضایتی افراد از روابط اجتماعیشان و فقدان
روابط صمیمانه را ،میسنجد .کسب نمرۀ باالتر در این مقیاس به معنی شدت بیشتر احساس
تنهایی است .دامنۀ نمرۀ کسب شده در این مقیاس بین  40تا  20است .راسل و همکاران
( )1190ضریب همسانی درونی این مقیاس را  %12گزارش کردهاند .در پژوهش داورپناه
( )1373ضریب همسانی برابر  %79بوده است و در پژوهش رحیمزاده و همکاران ()1399
این ضریب برابر با  %93درصد گزارش شده است.
پرسشنامۀ نگرش فرزند به والدین :این پرسشنامه شامل دو فرم مخصوص پدر و مادر است
که در این پژوهش از فرم پدر آن استفاده شد .این مقیاس  41گزینهای است و توسط
مقیاس لیکرت از  1تا ( 7هیچوقت تا همیشه) نمرهگذاری میشود و برای اندازهگیری میزان
رضایت نوجوان از رابطه با پدر تهیه شده است .این پرسشنامه برای کودکان  14سال به باال
استفاده میشود .عبدالهزاده و همکاران )1397( ،آلفای کرونباخ را برای این پرسشنامه 97
 %بدست آوردند که بیانگر اعتبار درونی آن است.

یافتههای پژوهش
میانگین و انحراف استاندارد سن آزمودنیهای شرکتکننده در این پژوهش و سن پدران
آنها ،و هم چنین میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنیهادر مقیاسهای نگرش
نسبت به پدر و احساس تنهایی به تفکیک جنسیت در جدول  1آورده شده است.
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جدول .1میانگین و انحراف استاندارد سن آزمودنیها ،سن پدر و نمرات آنها در مقیاسهای نگرش
نسبت به پدر و احساس تنهایی
آزمودنیها

تعداد

سن
میانگین

سن پدر
انحراف

استاندارد

میانگین

نگرش نسبت به پدر

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

احساس تنهایی
میانگین

انحراف
استاندارد

دختران

131

11/13

0/93

22/03

7/12

13/91

31/26

29/11

14/10

پسران

102

11/43

0/91

23/99

1/17

63/12

46/39

24/21

1/14

کل

431

11/12

0/11

23/12

6/11

77/16

34/30

22/11

11/47

همان طور که دادههای جدول 1نشان میدهد میانگین سن و سن پدر در آزمودنیهای
دختر و پسر شرکتکننده در پژوهش تقریباً به هم نزدیک است اما میانگین نمرات دختران
در نگرش نسبت به پدر و احساس تنهایی از پسرانبیشتر است .فراوانی آزمودنیها از لحاظ
میزان درآمد خانواده و شغل پدر نیز در جدول  4آورده شده است.
جدول  .2فراوانی آزمودنیها از لحاظ میزان درآمد خانواده و شغل پدر
آزمودنیها

تعداد

شغل پدر

سطح درآمد
باال

متوسط

پایین

بیکار

آزاد

دولتی

دختران

131

2

19

61

4

20

21

پسران

102

13

21

10

3

62

37

کل

431

17

11

111

1

122

96

با توجه به جدول  4در این جامعۀ آماری اکثر دانشآموزان متعلق به طبقات متوسط و
پایین هستند.
برای آزمون فرضیه اول از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در
جدول  3آورده شده است .همان طور که مشاهده میشود در آزمودنیهای شرکتکننده
در پژوهش بین نگرش نسبت به پدر و احساس تنهایی رابطه مثبت معنیداری وجود دارد
( .)p>0/01به دلیل اینکه نمرات باالتر در مقیاس نگرش نسبت به پدر ،نشاندهنده نگرش
منفی بیشتری نسبت به پدر است ،میتوان گفت که هرچقدر نگرش منفی نسبت به پدر در
آزمودنیها افزایش مییابد میزان احساس تنهایی آنها نیز افزایش پیدا میکند.
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جدول  .3ضریب همبستگی بین نگرش نسبت به پدر و احساس تنهایی به تفکیک جنسیت
شاخص

کل آزمودنیها

دختران

پسران

ضریب همبستگی

0/69

0/21

0/91

سطح معنیداری

0/0001

0/0001

0/0001

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود همبستگی بین نگرش نسبت به پدر و
احساس تنهایی در پسران بیشتر از دختران است .اما برای آزمون معنیداری این تفاوت
آزمون که در فرضیه دوم مطرح میشود از تحلیل واریانس چندمتغیره (مانکوا) استفاده شد
که جدول  2نتایج آن را نشان میدهد.
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره برای ارزیابی تفاوت دختران و پسران در رابطه بین
نگرش نسبت به پدر و احساس تنهایی
منابع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات کل

آزادی

مجذورات

جنسیت
خطا
کل

مقدار F

سطح
معنیداری

نگرش

11741/101

1

11741/101

64/637

0/0001

تنهایی

1960/742

1

1960/742

11/121

0/0001

نگرش

114311/661

433

941/734

تنهایی

47994/471

433

111/666

نگرش

1623136/000

431

تنهایی

101149/000

431

همانطور که دادههای جدول  2نشان میدهد مقدار  F=64/62بدست آمده از مقدار
بحرانی جدول در سطح  p>0/01یعنی 439 ،a=0/01(=3/99و F)df=1بزرگتر و بنابراین
معنیدار است و میتوان گفت که به احتمال  11درصد اطمینان اثر جنسیت به عنوان متغیر
بین گروهی معنیدار است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که رابطه بین نگرش نسبت به پدر
و احساس تنهایی در دختران متفاوت از پسران است ( .)p>0/01با توجه به اینکه ضریب
همبستگی بین نگرش نسبت به پدر و احساس تنهایی در دختران  r=0/21و در پسران
 r=0/91است میتوان نتیجه گرفت که رابطه بین نگرش نسبت به پدر و احساس تنهایی در
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پسران قویتر از دختران است .و هنگامی که نگرش نوجوان به پدر منفی باشد ،پسران
نسبت به دختران بیشتر احساس تنهایی میکنند.
جدول  .5آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای ارزیابی تفاوت بیننگرش نسبت به پدر و احساس
تنهایی از لحاظ سه سطح ترتیب تولد
متغیرها
نگرش
نسبت به پدر
احساس
تنهایی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

197/327

4

413/673

درون گروهی

423141/949

434

1021/619

کل

422117/172

432

بینگروهی

174/930

4

496/211

درونگروهی

41170/166

434

141/733

کل

41724/116

432

شاخصها

F
0/490

4/479

سطح
معنیداری
0/716

0/101

برای آزمون فرضیه سوم از تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد که نتایج آن در جدول
 1آورده شده است .همانطور که مشاهده میشود مقدار  F=0/49بدست آمده در مورد
نگرش نسبت به پدر از مقدار بحرانی جدول در سطح  p>0/01یعنی ،a=0/01(=3/03
434و F)df=4کوچکتر و بنابراین غیرمعنیدار است و میتوان نتیجه گرفت که به احتمال
 11درصد اطمینان ترتیب تولد نقشی در نگرش نسبت به پدرندارد و بین فرزندان اول،
میانی و آخر از لحاظ نگرش نسبت به پدر تفاوت معنیداری وجود ندارد (.)p<0/01
ترتیب تولد در مورد احساس تنهایی نیز به مانند نگرش نسبت به پدر نقشی نداشت.
همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،مقدار  F=4/49به دست آمده در مورد احساس
تنهایی از مقدار بحرانی جدول در سطح  p>0/01یعنی 434 ،a=0/01(=3/03وF)df=4
کوچکتر و بنابراین غیرمعنیدار است و میتوان نتیجه گرفت که به احتمال  11درصد
اطمینان ترتیب تولد نقشی در نگرش نسبت به پدر و احساس تنهایی نداردو بین فرزندان
اول ،میانی و آخر از لحاظ نگرش نسبت به پدر و احساس تنهایی تفاوت معنیداری وجود
ندارد (.)p<0/01

04

بررسیرابطةبیننگرشنوجواناننسبتبهپدرواحساستنهایی

جدول  .6آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای ارزیابی تفاوت بیننگرش نسبت به پدر و احساس
تنهایی از لحاظ سه سطح درآمد باال ،پایین و متوسط
متغیرها
نگرش نسبت به
پدر

احساس تنهایی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

4301/103

4

1110/111

درون گروهی

421916/074

434

1024/311

کل

422117/172

432

بین گروهی

41/670

4

14/931

درون گروهی

41717/346

434

149/014

کل

41724/116

432

شاخصها

F
1/102

0/100

سطح
معنیداری
0/333

0/101

همانگونه که در جدول  6مشاهده میشود ،نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه به
منظور ارزیابی فرضیه چهارم نیز نشان میدهد تفاوتی بین نگرش نسبت به پدر و احساس
تنهایی آزمودنیها از لحاظ درآمد خانوادگی وجود ندارد ( .)p<0/01همانطور که
مشاهده میشود ،هم مقدار  F=1/10به دست آمده در مورد نگرش نسبت به پدر و هم
مقدار  F=0/10به دست آمده در مورد احساس تنهایی از مقدار بحرانی جدول در سطح
 p>0/01یعنی 434 ،a=0/01(=3/03و F)df=4کوچکتر و بنابراین غیرمعنیدار است و
میتوان نتیجه گرفت که به احتمال  11درصد اطمینان میزان درآمد خانوادگی نقشی در
نگرش نوجوان نسبت به پدر و احساس تنهایی او ندارد (.)p<0/01

بحث و نتیجهگیری
یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین نگرش نوجوان نسبت به پدر و احساس تنهایی
رابطه مثبت معنی داری وجود دارد .به عبارت دیگر ،نمرۀ بیشتر در مقیاس نگرش به پدر
حاکی از نگرش منفیتر نسبت به پدر است و هر چه این نگرش منفی بیشتر باشد ،نوجوان
بیشتر احساس تنهایی را تجربه میکند .این یافته مؤید یافتههای پیشین از جمله لیراکس
(،)4009است .بر طبق پژوهشلیراکس ،نوع نگرشی که نوجوان نسبت به پدرش دارد مهم-
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ترین و عمدهترین پیشبین برای احساس تنهایی نوجوان است .این پژوهش نیز با این جامعۀ
آماری در تأیید یافتۀ پیشین برآمد.
چنان که قبالً نیز ذکر شد نگرش فرد و نوع جهانبینیاش ،اساس تعامالت او با دیگران
را شکل میدهد .نوجوان نیز نگرش خود را از تعامل با والدینش شکل میدهد .امروزه به
دلیل تغییراتی که در ساختار زندگی رخ دادهاست ،توجه پژوهشگران بر نقش پدر و
درگیری او در تربیت فرزند به مراتب بیشتر از گذشته شده است (پاکدامن  .)1310و حتی
توجه به نوع درگیری پدر نیز خود مبحثی جداگانه را میطلبد که اشاره به وجوه مختلف
این درگیری دارد ،پژوهشگران به این نوع جنبههای درگیری و مشارکت پدر در رشد
کودک اشاره کردهاند :در دسترس بودن ،مسئولیتپذیری ،پاسخدهی ،صمیمیت و
گشودگی (پلِک و استوو .)4001 ،1روانتحلیلگران کالسیک بر نقش پدر در مرحلۀ
ادیپی و اکتساب هویت کودک (ماهلر و گوسلینِر)1111 ،4تأکید کردهاند .البته اکثر
پژوهشگران نقش پدر را در دوران کودکی و نوزادی کمرنگتر و کماهمیتتر از نقش
مادر میدانند و دورانی که این نقش به باالترین مرحلۀ ظهور میرسد و اهمیت ویژهای می-
یابد ،دوران نوجوانی است که پدر به عنوان فردی تلقی میشود که نوجوان با او همسان-
سازی میکند (فلوری4001،3؛ کاپیکیران .)4014 ،لیبرمن و همکاران ( ،)1111معتقدند که
ماهیت روابط پدرفرزندی در دوران نوجوانی تغییر میکند .به عنوان نمونه ،مادران در این
دوران همچنان رویۀ عاطفی روابط را با فرزندشان حفظ میکنند ،در حالی که کیفیت
روابط عاطفی پدرفرزندی چه در دختران و چه در پسران رو به افول میگذارد ،که منجر
به بروز احساس تنهایی میشود.
در پژوهش حاضر رابطۀ بین نگرش نسبت به پدر و احساس تنهایی با توجه به جنسیت
متفاوت به دست آمد .به بیانی دیگر چه در گروه پسران و چه در گروه دختران این رابطه
مثبت و معنیدار بود ولی در پسران رابطه قویتر بود .این یافته با یافتۀ حاصل از پژوهش-
1. Pleck & Stueve
2. Mahler & Gosliner
3. Flouri
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های دیگر از جمله لیراکس()4009همسو است ،البته نکتهای که در تحقیق او شایان ذکر
است ،این است که حضور و درگیری پدر در زندگی پسر باعث میشود پسر نقش مرد
بودن را از پدر بیاموزد و فقدان پدر منجر به بروز مشکالتی در حوزۀ هویت جنسی پسر-
شود .در مقابل حضور ،درگیری و پشتیبان بودن پدر در زندگی دختر او را قادر میسازد تا
مرزها و محدودیتهای سالم را در روابط جنسی تشخیص دهد و در کنار آن صمیمیت را
نیز پرورش دهد .در پژوهشی که توسط پاکدامن و همکاران ( )1310انجام شده و به
بررسی کیفیت دلبستگی و مشکالت هیجانی-رفتاری در نوجوانان پرداخته است و به طور
اخص این رابطه را بر مبنای نقش پدران بررسی کرده است ،جنسیت به عنوان عاملی
معنیدار که به طور متفاوت بر این رابطه تأثیرگذار است ،نمایان شده است .بر طبق
نظرکیلین ،)1119(1عموماً باور بر این است که جنس مؤنث نسبت به جنس مذکر در مقابل
احساس تنهایی آسیبپذیری بیشتری دارد .ولی بر اساس نظر ایندربیزن-پیساروک و
همکاران ،)1114( 4جنسیت به تنهایی تفاوتی در تجربۀ احساس تنهایی ایجاد نمیکند و
تفاوتهای جنسیتی بسته به متغیری که پیشبینیکنندۀ احساس تنهایی است ،معنی-
دارهستندکه این یافته با یافتۀ تحقیقی حاضر همخوانی دارد.
با درنظرداشتن این نکته که احساس تنهایی سازهای پیچیده است و ممکن است عوامل
بسیاری در بروز آن نقش داشته باشد ،محققان بسیاری در تبیین دالیل بروز آن به تفحص
پرداخته و البته گاه به نتایج مشابه و گاه به نتایج متفاوتی دست یافتهاند .ولی آنچه مهم است
این که از دل همۀ آنها اهمیت پرداختن به این مبحث آشکار بوده است و این که دامنهای
را که به خود اختصاص میدهد بسیار گسترده است .بر طبق نظر (بوگائتز و همکاران،3
 ،)4006بین دلبستگی والدینی و بروز احساس تنهایی در نوجوانان رابطۀ خطی و مستقیمی
چندان قویای وجود ندارد و دلبستگی به همساالن ،متغیری است که به عنوان میانجی در
این رابطه عمل میکند .همسو با این یافتۀ بوگائتز( ،حجت )1194 ،2به این نتیجه رسید،
1. Killeen
2. Inderbitzen-Pisaruk et al.
3. Bogaerts et al.
4. Hojat
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افرادی که با والدین خود روابط خوشایند و رضایتبخشی نداشتهاند و آنهایی که در
دوران کودکی قادر به برقراری روابط بین فردی معنادار با همساالن خود نبودهاند ،احتمال
این که در دوران بزرگسالی احساس تنهایی را با شدت بیشتری تجربه کنند ،قویتر است.
در اثر خوئینژاد و همکاران ( ،)1396ادراک فرزندان از سبکهای فرزندپروری والدین-
شان می تواند احساس تنهایی آنان را تعدیل کند یا تغییر دهد .بر اساس گفتۀ رحیمزاده و
همکاران ( ،)1399سطوح باالی خوداثربخشی اجتماعی با احساس تنهاییِ کمتر همراه است
و هر چه خوداثربخشی پایینتر باشد ،احساس تنهایی افزایش مییابد.
پژوهش حاضر بر این نکته داللت دارد که سطح درآمد خانواده بر نگرش نوجوان
نسبت به پدر و احساس تنهایی تأثیرگذار نیست .این در حالی است که در پژوهش هاوکلی
و همکاران ،)4003( 1مؤلفۀ اجتماعی-اقتصادی (تحصیالت و درآمد) از جمله عواملی
است که به طور غیرمستقیم میتواند بر احساس تنهایی اثر بگذارد .آنان معتقدند که پایگاه
اجتماعی-اقتصادی مستقیماً بر نحوۀ شکلگیری و کیفیت روابط اجتماعی افراد تأثیر می-
گذارد که احساس تنهایی نیز میتواند متأثر از شبکۀ روابط اجتماعی افراد باشد .عدم وجود
ارتباط غیرمستقیم پایگاه اجتماعی-اقتصادی با احساس تنهایی در این پژوهش میتواند
ناشی از وجود متغییر نگرش نسبت به پدر باشد .این یافته میتواند مؤید این نکته باشد که
اگر نگرش نوجوان نسبت به پدرش مثبت باشد ،عاملی چون پایگاه اجتماعی-اقتصادی
نمیتواند منجر به احساس تنهایی شود و یا این که تشدیدکننده و کاتالیزوری برای آن
باشد.
بر طبق نظریۀ روانشناسی فردی بررسی منظومۀ خانوادگی افراد راهی مناسب جهت
تبیین و درک بهتر رفتار آنان است .مبحث مهمی که در منظومۀ خانوادگی مورد توجه
است ،بررسی ترتیب تولد فرزندان ،روابط فرزندان با هم و روابط فرزندان با والدین است.
اهمیت ترتیب تولد فرزندان اولین بار توسط آلفرد آدلر 4در سال  1119مطرح شد (آنسباچِر
1. Hawkley et al.
2. Alfred Adler
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و آنسباچِر.)1116 ،1آدلرینها بر این باورند که برداشت ذهنی کودک از جایگاهی که در
خانواده دارد ،تعیینکنندۀ نگرشهای او در زندگیاست .بدین سان ،برداشت ذهنی
کودک است که اهمیت دارد نه جایگاه واقعی و عینی او .برداشتهای ذهنی کودک و
روابطی که در خانواده تشکیل میدهد ،چارچوب ارجاعی خاص او را بوجود میآورند
که از آن طریق به درک و تفسیر دنیا میپردازد .آدلرینها ویژگیهایی را بسته به ترتیب
تولد افراد در خانواده برای شش جایگاه ترتیبی (فرزند اول ،دوم ،میانی ،آخرین ،تکفرزند
و فرزندخوانده) متصورند .البته آنان معتقدند که این ویژگیها در همۀ موارد قطعی و ثابت
نیستند ولی مؤلفههای مشترک و کلیآنان باعث میشود تا برخی از خصوصیات شخصیتی
فرزندان بسته به ترتیب تولد ،مشابه باشد (اکستین و کِرن .)1391 ،از آن جایی که ترتیب
تولدموقعیتی که کودک در آن متولد میشود ،میتواند بر نگرش و ویژگیهای شخصیتی
فرد تأثیر بگذارد،اثر پژوهشی حاضر بر آن شد تا تأثیر ترتیب تولد را بر رابطۀ بین نگرش به
پدر و بروز احساس تنهایی بسنجد .که یافتههای پژوهش حاضر نشان دادند ترتیب تولد
نقشی در این رابطه ندارد .البته شایان ذکر است که در این تحقیق سه نوع ترتیب تولد (اول،
میانی و آخر) مورد تفحص قرار گرفت.بالک و همکاران ،)4003(4تأکید میکنند که بین
افکار و رفتار رابطه وجود دارد و ترتیب تولد (تفسیر فرد از جایگاهش در خانواده) بر افکار
و باورهای فرد اثرگذارند و در نهایت میتوانند انتخاب شغل فرد در شرایط واقعی و عینی
را تحت تأثیر قرار دهند .حاصل پژوهشآرمیتج ،)4007(3دو یافته است که یکی در تأیید
مفهوم ترتیب تولد آدلر است و عنوان میکند که ترتیب تولد هر فرد ویژگیهای خاص
خود را دارد که بر اعمال ،شیوۀ تفکر و ویژگیهای شخصیتیاش اثرگذار است .یافتۀ دیگر
حاکی از این است که برخی از ویژگیها هستند که کشف معنایشان دشوار است چرا که
هر فرد بسته به جایگاه و ترتیب تولدش چنین میپندارد که ویژگیهایی را داراست که
بیشتر از آن چیزی است که آدلر عنوان میکند ،این یافته مخالف تئوری آدلر است.
1. Ansbacger and Ansbacher
2. Black et al.
3. Armitage
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تأثیرات عمده ترتیب تولد بر دستاوردهای تحصیلی و عملکرد فرزند در مدرسه و میزان
موفقیت او ،مورد تأکید قرار گرفته است(بالک و همکاران.)4001 ،بین شیوۀ تربیت و
میزان حضور پدر و مادر با میزان تالش فرزند در مدرسه و نهایتاً نحوۀ عملکرد فرزند
ارتباط وجود دارد (تراوتوین و کولِر4003 ،1؛ فان وچِن4001 ،4؛ هووِر-دِمپسی و
همکاران .)4001 ،3ولی در پژوهش حاضر ترتیب تولد بر نگرش به پدر و احساس تنهایی
نوجوان اثرگذار نبود.
در کل یافته ها حاکی از این است که با توجه به این که احساس تنهایی مفهومی پیچیده
و بسیار گسترده است ،عوامل بیشماری میتوانند در بهوجود آوردن آن سهیم باشند.
نگرش نسبت به پدر در دوران نوجوانی یکی از این مواردی است که منجر به پدید آمدن
این احساس میشود .از جمله موارد دیگری که به شیوهای مستقیم یا غیرمسقیم احساس
تنهایی را منجر میشوند میتوان به ادراک فرزند از سبک دلبستگی والدین ،خوداثربخشی
اجتماعی ،نوع روابط والد فرزند چه در دوران کودکی و چه در دوران نوجوانی و البته
نقش و تأثیر بیشت ر پدر در دوران نوجوانی نسبت به نقش مادر ،نگرش و برداشت ذهنی فرد
از روابط اجتماعیاش ،اشاره کرد .با آگاهی از این نکته که خوداثربخشی اجتماعی یکی از
ابعاد کفایت اجتماعی است و هم چنین این نکته که احساس تنهایی در پی ضعف و نقصان
در روابط اجتماعی نیز میتواند به وجود آید ،پس میتوان پی برد که کفایت اجتماعی نیز
یکی از عوامل بروز احساس تنهایی است .قبالً ذکر شد که عدم درگیری پدر منجر به بروز
احساس تنهایی میشود و همچنین نوجوانانی که احساس تنهایی میکنند بیشتر گرایش به
افسردگی ،اضطراب ،کنشهای جنسی خطرساز ،خودکشی و سوء رفتار دارند ،پس می-
توان به این نتیجه رسید که احساس تنهایی در دوران نوجوانی میتواند منجر به بروز جرائم
شود .که تأثیرات انکارناپذیری را بر زندگی آتی فرد خواهد داشت و جوانب حیاتی
زندگی او را تهدید خواهد کرد.
1. Trautwein & Koller
2. Fan & Chen
3. Dempsey et al.
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پژوهش حاضر محدودیتهایی داشت :اول این که پژوهش از نوع همبستگی است و
علی نیست و دوم ،از آنجا که نگرش نسبت به پدر یکی از دالیل پیشبین برای احساس
تنهایی در دوران نوجوانی است و عوامل بسیاری میتوانند در بروز این احساس در این
برهه از زندگی نقش داشته باشند ،پس الزم است تا با دیدی دقیقتر و موشکافانهتر به
بررسی این قضیه پرداخت.

پیشنهادات
در مداخالت درمانی و همچنین برنامههای آموزش خانواده به اهمیت احساس تنهایی در
دوران نوجوانی توجه بیشتری مبذول گردد و نگرش نوجوان نسبت به پدر را نیز به دیدۀ
اهمیت نگریست و به والدین و باالخص پدران آموزشهای الزم داده شود .و برای
کارهای پژوهشی آتی به دلیل اهمیت دوران نوجوانی و اثراتی که در زمان بزرگسالی
خواهد داشت ،ابعاد بیشتری از احساس تنهایی در دوران نوجوانی کندوکاو شود.
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