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در  شناختیرواناجتماعی و بدرفتاری  -مقايسه احساس تنهايی عاطفی

 فردی اختالل در روابط بین  دختران مجرد با و بدون عالئم
 6/8/1400یرش: تاریخ پذ                8/4/1400تاریخ دریافت :

 

 1ایوب سقزی

 *2محسن گل محمدیان
 مقاله پژوهشی

 چکیده
فردی چالش اصلی در ازدواج و فعالیت گروهی است. پژوهش اختالل در روابط بین مقدمه:

تاری  -حاضر با هدف مقایسه احساس تنهایی عاطفی در  شناختیرواناجتماعی و بدرف
 فردی انجام شد. ط بین دختران مجرد با و بدون عالئم اختالل در رواب

ای بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از نظر روش توصیفی از نوع علی مقایسهرو : 
-98های شهر سنندج در نیمسال اول تحصیلی جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه

ر  نفر انتخاب 300به روش نمونه گیری در دسترس  بود. ابتدا 1399 اساس در مرحله بعد ب
نفر در گروه بدون  114( 1962، فردی )بارخام و همکاراننامه مشکالت بیننقطه برش پرسش

ین نفر در گروه با عالئم 186فردی و اختالل در روابط بین عالئم روابط ب فردی اختالل در 
فردی )بارخام و نامه مشکالت بینجایگزین گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش

، عاطفی )دیتوماسو و همکاران -نامه احساس تنهایی اجتماعیپرسش، (1962، رانهمکا
( بود. اطالعات به 2014، )کواتس و مسمن مور شناختیروان( و مقیاس بدرفتاری 2004

های توزیع نرمال فرضدست آمده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه با رعایت پیش
 شدند.ها تحلیل و همگنی واریانس

-مشکالت بین، اجتماعی -ها نشان داد که میانگین احساس تنهایی عاطفی: یافتههایافته

دار فردی تفاوت معنیاختالل در روابط بین فردی و ابعادشان بین دو گروه با و بدون عالئم
 (. p<05/0دارد )
ی و بردرفتاری اجتمراع -های پژوهش بر اهمیت توجه به احساس تنهرایی عراطفی: یافتهگیرینتیجه
فرردی تأکیرد داردب بنرابراین انتظرار در دختران مجرد دارای عالئم اختالل در روابط برین شناختیروان
اجتمراعی و بردرفتاری  -درمانگران مرتفرع نمرودن احسراس تنهرایی عراطفیمشاوران و روان، رودمی
 دارند.فردی گام بردختران مجرد دارای عالئم اختالل در روابط بین شناختیروان

، دختران مجرد، شناختیروانبدرفتاری ، اجتماعی -احساس تنهایی عاطفی  کلمات کلیدی:
 اختالل در روابط بین فردی.

                                                 
 . دانشجوی کارشناسي ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.1
 . استادیار گروه مشاوره، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.2
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Comparison of Emotional Social Loneliness and Psychological 

Maltreatment in Single Girls with and Without Symptoms of 

Interpersonal Disorders 
Ayyob Saqqezi1  

Mohsen Golmohammadian2* 

Original Article 

Abstract 
Introduction: Interpersonal disorder is a major challenge in 
marriage and group activity. This study aimed to compare 
emotional and social loneliness and psychological Maltreatment in 
single girls with and without symptoms of interpersonal 
relationships. 
Method: The present study was comparative in terms of 
fundamental purpose and descriptive method. The statistical 
population included all students of Sanandaj universities in the 
academic year 2019. First, by the available sampling method, 300 
people were selected. In the next stage, based on the cut-off point 
of the Interpersonal Problems Questionnaire (Barkham et al., 
1962), 114 people in the group without symptoms of interpersonal 
problems and. 186 people in the group with symptoms of 
interpersonal relationships were replaced. The instruments used in 
this study were the Interpersonal Problems Questionnaire 
(Barkham et al,1996), the Social and Emotional Loneliness 
(Ditommaso et al,2004), and assisted maltreatment inventory 
(Coates & Messman-Moore,2014). The obtained data were 
analyzed using a one-way analysis of variance test by observing 
the assumptions of normal distribution and homogeneity of 
variance. 
Results: The results showed that the mean of emotional and social 
loneliness, interpersonal problems, and their dimensions were 
significantly different between the two groups with and without 
symptoms of interpersonal disorders (p <0.05). 
Conclusion: Findings emphasize the importance of paying 
attention to feelings of loneliness and psychological maltreatment 
in single girls with symptoms of impaired interpersonal 
relationships. Therefore, counselors and psychotherapists are 
expected to take steps to alleviate the feeling of emotional-social 
loneliness and psychological maltreatment of single girls with 
symptoms of interpersonal disorders. 
Keywords: Emotional - social loneliness, Psychological 
maltreatment, Single girls, Interpersonal disorders. 
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 مقدمه 

انسان موجودی مبتني بر نیاز است و نیاز به تعامل در طول تکامل بشر همواره مورد بح  دانشمندان 
ها از زمان تولد تا مرگ مورد توافق تمایل به رواب  صمیمانه در همه انسان، بوده است علوم انساني

ینیکفردی همواره از مشکال  شایع در مراجعههمگان است. اختالل در رواب  بین کل -کنندگان به 

فردی با ارتباط برقرار (. مشکال  بین2014، 1هارگر و رونان، باکر، درماني است )گرهار های روان
کردن دشوار فرد با دیگران و تال  عمده فرد در بورآورده سواختن نیازهوای دیگوران بوه منظوور 

فوردی در در رواب  بین(. اختالل 2014، 2بورگس و نادن، شود )مک اویخوشحالي آنها تعریف مي
وین و ، داون، کائو، لین، شیوع باایي استفاده از تلفن همراه و رفتارهای خودآزاری نقش دارد )چن

فردی به تجربه عالئم اختالل شخصیت مرزی (. پایداری عالئم اختالل در رواب  بین2020، 3زانگ
دختران مجرد که در آستانه آشنایي بنابراین در ، (2020، 4گنچوز وکاراکوس، شود )آکیونوسمنجر مي

تواند به ایجاد مشکالتي در همواره مي، فردیبرای ازدواج قرار دارند عامل مهم اختالل در رواب  بین
بنابراین مهار  ، رواب  با همسر در دوران نامزدی و یا احتمال طالق در زندگي زناشویي منجر گردد

در دختران مجرد تعارض بین استقالل و احساس فقدان ارتباطي نقش مهمي در موفقیت ازدواج دارد. 

-تواند دورهفردی ميتجربه مشکال  بین، (1395، آل مشکل شایعي است )حسیني و ایزدیمرد ایده

اختالل رواب  دوستانه در محوی  ، ی تجردگرایي در دختران مجرد را افزایش دهد. عالوه بر ازدواج
، چن، لي، نماید. موهای گروهي را با مشکل مواجه ميتدانشگاه نیز چالش دیگری است که فعالی

فردی به تشدید اختالا  هیجاني منجور (نشان دادند که مشکال  بین2019) 5لي و لینگ، زانگ
، گرددهای گروهي در محی  دانشگاه به بحراني حل نشدني تبدیل ميبه طوری که فعالیت، شودمي

 یابد.ار گروهي افزایش ميگیری و اجتنا  از ککه در پي آن کناره

فردی فرض از متغیرهای مهم در ارتباط با اختالل در رواب  بین 6اجتماعي -عاطفي احساس تنهایي
احساس عدم رضایت و ، اندبهرهپایدار و با اهمیت بي، شده است. افرادی که از داشتن رواب  مثبت

کانوني 2014 ،7محرومیت و در نهایت احساس تنهایي دارند )هنری  و گالوني (. برای تبدیل خانواده به 
ئل مهمي که در سالمتي زن ، برای رشد و تعالي افراد باید به زنان اهمیت بیشتری داد از جمله مسا

فردی است تنهایي حالتي ناخوشایند در رواب  بین(. 1394، ادیبي و پارسا، احساس تنهایي است )سرو 
، براون، )کواتر تماعي رفتار و سالمتي افراد هم بسته استکه هم با حالت هیجاني افراد و هم بافت اج

میانگین احساس تنهایي در میان دختران نسبت  (.2013، 8گوسنز و مون، هاریس، ون هالست، روتنبرگ
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به 2015، 1آلترمن و لیئو، فوکیما، گائو، به پسران بیشتر است )زانگ  25(. افزایش میانگین سن ازدواج 
نهایي و در  ( به1399، ؛ به نقل از غیاثوند و حاجیلو1396، بيسالگي در دختران )ترا حساس ت تجربه ا

( 2019)2وانگ و فانگ، زین، مینگ، چن، شود. تینمنجر مي نهایت ضعف مهار  در رواب  بین فردی

، هاوپروم، پنایپورپنش، فردی و احساس تنهایي اشاره داشتند. سیمیچارونبه رابحه کمرویي در رواب  بین
(در پژوهشي نشان دادند که احساس تنهایي به تشودید 2018)3ونگپاکاران و ونگپاکاران، وونگکنتا

، کننودهمچنین افرادی که احساس تنهایي باایي را تجربه مي، شودفردی منجر ميمشکال  بین

ه (به رابح2020)4چونگ، شیراف، رانالدی، معمواً در رواب  اجتماعي عملکرد ضعیفي دارند. دی ستتسیو
به ارتباط بین احساس تنهایي اجتماعي (2016)5اسکیوفردی و احساس تنهایي تأکید دارند. سازگاری بین

(نشان 1398فردی اشاره دارد. پژوهش سید موسوی و محرمي )طبعي در ارتباطا  بینو استفاده از شوخ
 داد احساس تنهایي با ترس از صمیمیت رابحه دارد.

فردی مؤثر باشد تجوار  ناخوشوایند واند بر اختالل در رواب  بینتیکي دیگر از عواملي که مي
بین فردی همراه است است که با عز  نفس پایین و حساسیت در رواب   6شناختيروانبدرفتاری 

(. بودرفتاری 2016، 8تامپسوون و روبورتس، انگلوش، ؛ وایوت2015، 7کاسر و مواری، نیومن، )میلز

جنسي و عاطفي است که بدرفتاری عاطفي نسبت به سوایر ، شامل بدرفتاری جسمي شناختيروان
ب  گیری طرحوارهاشکال بدرفتاری نقش بیشتری در شکل های منفي درباره ازدواج و ابعاد مختلف روا

ب  پیامدهای منفي کوتاه مد  و بلند شناختيروانفردی دارد در واقع تجربه بدرفتاری بین مد  بر روا

، 11؛ تیچور و سمسوون2015، 10وایت و ویلسون، تامپسون، ؛ انگلش0132، 9بین فردی دارد )مسورا
به ، رفتار تکانشي، گیری پرخاشگریعامل مهم در شکل شناختيروانبدرفتاری  (.2013 رفتار تظاهر 

انزواگزینوي و کواهش عوز  نفوس اسوت ، های ترس مرضي از مردانجلوه، خودکشي و نمایشي

عاطفي و جنسي زنان ، بدرفتاری جسمي (.1393، ی و حیدریعبد، رستمي به نقل از، 1991، 12گاوام)
یوم، ریندر تورماود، فلورز، نقش مهمي در کاهش مقاومت آنان در گرایش به خودکشي دارد )آلباغ ، ق

(به اثر بودرفتاری 2018)14روزیک و میور ، موندیت، (. پژوهش اسمیت2017، 13کیم و کسلو، دون
مک ، هوپي، استاهل، از رواب  اشاره داشت. پژوهش کلینعاطفي بر احساس تعلق و افسرگي ناشي 
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ین ترس به ایجاد شناختيروان(نشان داد که تجربه بدرفتاری 2020)1شرام و اورتل، کالو ب -در رواب  

 شود.فردی منجر مي
پذیری را تجربه و خشم و تحریک، جویانهفردی معمواً ویژگي انتقامافراد دارای مشکال  بین

که در ضعف عملکرد اجتمواعي آنوان ، (2020، 2مان-ایوبانکس و زیلچا، آمیت-ند )دولوکنابراز مي
(. اخوتالل در 2020، 3جویس وکالي، اوردیر، اوگرودنیزوک، کوکس، اثربخش است )مک کلوزکي

تحصیل و فعالیوت ، فردی ازدواج )تجردگرایي(های بینفردی عامل مهم در ایجاد چالشرواب  بین

های ( در پژوهش خود به اهمیت مهار 1392خدابخش) کیاني و، پورسید، ورنژادگروهي است. منص
از طرفي ، ی ازدواج تأکید دارندارتباطي و عدم مشکال  بین فردی بر بلوغ عاطفي دانشجویان آستانه

بحه ( در پژوهش خود به نقش احساس تنهایي بر 1393هنرپروران و فکری)، تقوی أکید سالمت را ت
پژوهشي که به شکل منسجم و دقیق بتواند سحوح احساس تنهایي عاطفي و اجتماعي دارند. لزومي 

، اهمیوت دارد، فردی مقایسه نمایدشد  اختالل در رواب  بین را براساس شناختيروانو بدرفتاری 
ندی نتای  این پژوهش به یک جمع، شودبنابراین فقدان پژوهش یکپارجه در این زمینه احساس مي ب

های پژوهش و دیدگاهي پکپارچه از تفاو  احسواس تنهوایي عواطفي و اجتمواعي و فتهدقیق از یا

در همین راستا این امر ، دهدفردی را ارائه ميبراساس اختالل در رواب  بین شناختيروانبدرفتاری 
های مهار  ارتباطي جهت موفقیت های کاربردی جهت شناسایي و آموز تواند به انجام پژوهشمي

فردی منجر شود. از طرفي اقداما  پیشگیرانه نیوز از نتوای  ایون های بیناج و سایر فعالیتدر ازدو

شود. بیشتر محالعا  انجام شده در ارتباط با هدف پژوهش بیشتر خارج از ایران پژوهش استنباط مي
انجوام ، لوذا در چنوین شورایحي، در ایران محالعا  در این زمینه اندک اسوت، صور  گرفته است

های علمي در این زمینه برای پرکردن خأل علمي موجود ضروری است و عملیاتي نموودن وهشپژ

نماید. با توجه به محال  محرح فردی را تسهیل ميراهبردهای مقابله با بحران اختالل در رواب  بین
ختيرواناجتماعي و بدرفتاری  -شده پژوهش حاضر با هدف مقایسه احساس تنهایي عاطفي در  شنا

 فردی انجام گرفت.تران مجرد با و بدون عالئم اختالل در رواب  بیندخ
 

 روش 
ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از نظر رو  توصیفي از نوع علي مقایسه

 1398-99های شهر سونندج در نیمسوال اول سوال تحصویلي را تمامي دانشجویان مجرد دانشگاه

کنندگان رضوایت آگاهانوه شورکت در گیری ابتدا در ارتباط با شرکتنمونهجهت ، دادندتشکیل مي
اصل رازداری و اجتنا  از تبعیض قائول ، رعایت حریم خصوصي، حق انصراف از پژوهش، پژوهش

کنندگان مورد بح  و آگاهي قرار داده شد. در جهت تعیین ججم براساس دیدگاه شدن بین شرکت

-نفر( پیشنهاد مي 30ای حداقل حجم نمونه در هر گروه )مقایسه های علي( در پژوهش1391داور)
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هوای ورود )مجورد گیری در دسترس براساس موالکنفر به رو  نمونه 300در این پژوهش، شود
تخا  گویي به سؤاا  پرسشهای خروج )نقض در پاسخبودن( و مالک ن نامه و عدم تجربه ازدواج(ا

فر  1 114(IIP-32سوألي) 32فردی نامه مشکال  بینسششدند. براساس نقحه بر  )میانگین(پر ن

ندنفر فاقد تجربه عالئم مشکال  بین 186فردی و با تجربه عالئم مشکال  بین بود . جهت فردی 
در بخش آموار توصویفي از گوزار  ، استفاده شد SPSS-24ها از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده

یل های پیشبخش آمار استنباطي از آزمونمیانگین و انحراف معیار و در ، فراواني فرض و آزمون تحل
 واریانس یک راهه استفاده گردید.

 

  ابزارهای پژوهش

نامه سوألي پرسش 32فرم (: IIP-32سوألی) 32فردی نامه مشکالت بینالف: پرسش

های آن در رابحه با مشکالتي است دهي است که گویهمشکال  بین فردی یک ابزار خود گزار 
، بارخوامکنند همچنین این فرم توس  توس  فردی تجربه ميه افراد به طور معمول در رواب  بینک

، هوورویتزسووألي ) 127به عنوان یک نسخه کوتاه از فورم اصولي فورم (1996) 2هاردی و استروپ
بر (به منظور استفاده از ابزار در خدما  بالیني طراحي ش1988، 3یورنو و ویالسینور، بئر، روسینبرگ ده 

زیر مقیواس  اساس تحلیل عاملي اکتشافي با در نظر گرفتن چهارگویه که بیشترین عامل را در هر

با ، ورزیجرأ ، آمیزیمردمباشد: مؤلفه مي 8به دست آمده است. این مقیاس دارای ، دارند مشارکت 
ها بر ین گویها گشودگي و وابستگي به دیگران.، در نظر گرفتن دیگران، حمایت از دیگران، دیگران

شود. دامنه نمرا  گذاری مي)به شد ( نمره 5)به هی  وجه( تا  1درجه از  5روی یک مقیاس لیکر  
رسول زاده طباطبایي و رحیمي ، آزادفالح، نامه در ایران توس  فت این پرسشاست.  160تا  32بین 

حلووبي گوزار  گردیود. (مورد بررسي قرار گرفت که در نتیجه این بررسي روایي محتوایي م1392)
بود  88/0تا  61/0و ابعاد آن بین  83/0همچنین پایایي آن به رو  آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

 82/0(. پایایي به رو  آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برابر بوا 1392، فت  و همکاران)به نقل از 

  بود.
رم عییاطفی بزرگسیاالن فیی -نامیه احسییاس تنهیایی اجتمیاعی ب: پرسیش

طراحي و تهیه شد شامل (2004) 5برانن و بس ، این مقیاس به وسیله دیتوماسو :4(SELکوتاه)

خانوادگي و اجتماعي قورار دارد. ، خرده مقیاس احساس تنهایي رومانتیک 3سوأل است که در  14
ذاری گ( نمره1( و کامالً مخالفم )5این مقیاس از نوع لیکر  است که در آن کامالً موافقم )سؤاا  

                                                 
1 - Inventory of Interpersonal Problems 
2. Barkham, Hardy & Startup 
3. Horowitz,Rosenberg, Baer, Ureño & Villaseñor 

4. Short from of the social and emotional loneliness scale for adult  
5. Ditommaso, Brannen& Best   
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دهنده احساس تنهایي بیشتر است. .کس  نمره بااتر نشان است. 70تا  14دامنه نمرا  بین  .شودمي
(انجام گرفت که 1390، مقیاس در ایران توس  )جوکار و سلیمي های روانسنجي اینبررسي ویژگي

 15دارد سؤال  هادر آن نتای  تحلیل عاملي تأییدی نشان داد که ساختار عاملي براز  خوبي با داده

به دلیل پایین بودن بار عاملي حدف شد. برای بررسي روایي همبستگي نمرا  بوا مقیواس ادراک 
حمایت اجتماعي و نمرا  زندگي استفاده شده در مجموع مشخص گردید. همچنین پایایي آن بوه 

فای  پایایي بهبود.  92/0تا  78/0های آن بین رو  آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و مؤلفه رو  آل

نامه در تنهایي خانوادگي و کل پرسش، تنهایي رمانتیک، های تنهایي اجتماعيکرونباخ برای مؤلفه
 بود. 83/0و 71/0، 86/0، 82/0پژوهش حاضر به ترتی  برابر با 

توس   شناختيروانمقیاس بدرفتاری : 1(AMI-24)شناختیروانمقیاس بدرفتاری ج: 

نگور از حووادث مربووط بوه آیتمي گذشوته 24ابزار خود گزارشي (یک 2014)2کواتس و مسمن مور

سال بود که به پن  عامل اصلي  57باشد در این مقیاس دارای زای گذشته ميهای استرسبدرفتاری
غیر اخالقي/غیر ، طردکردن/ ترساندن، تقلیل یافته است که شامل عدم پاسخگویي از نظر هیجاني

ناپذیربودن و منزوی سازی مورد سنجش قرار گرفت. این مقیاس در پر توقع / انعحاف ، قانوني بودن

تا  24دامنه نمرا  بین (برابر با است. 6تا کامالً موافق ) (برابر با یک1یک طیف از کامالً مخالف )
(همساني دروني برای این مقیاس در بین دانشجویان بوین 2014کواتس و مسمن مور ) است. 144
.  91/0تا  57/0مچنین در پژوهش مذکور ضری  آلفای کرونباخ بین ه، بوده است 96/0تا  90/0 بود

نامه را این پرسش (روایي و پایایي1397قدم پور و قبادیان )، محمدپور، در ایران نیز پژوهش جعفری
آن  هایو مؤلفه و برای 89/0تأیید کردند. پایایي آن به رو  آلفای کرونباخ برای مقیاس کل برابر با 

پایایي به رو  آلفای کرونباخ برای کل (. 1397، بود)به نقل از جعفری و همکاران 91/0تا  77/0بین 

 بود. 90/0برابر با  در پژوهش حاضر نامهپرسش
 

 هایافته
دانشجو مجرد در این پژوهش شرکت داشتند که براسواس نقحوه بور  پرسوش ناموه  300تعداد 

 186فردی و نفر با تجربه عالئم مشکال  بین 114( 1996، مشکال  بین فردی )بارخام و همکاران
نفور در مقحوع  250فردی بودند. از نظر وضوعیت تحصویلي نفر فاقد تجربه عالئم مشکال  بین

نفور در  120محل تحصویل  نفر در مقحع کارشناسي ارشد بودند. از نظر وضعیت 50 کارشناسي و

نفر در دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج  100نفر در دانشگاه پیام نور سنندج و  80، دانشگاه کردستان
 27-29، نفر( 30) 24-26، نفر( 133) 21-23، نفر( 126) 18-20ی سني دامنه سني برای رده بودند.

 نفر( بود.  11)
 

                                                 
1. assisted maltreatment inventory 
2. Coates & Messman-Moore 



 ...بدرفتاری روانشناختی در دختران مجرد با و بدون عالئم اجتماعی و  -مقایسه احساس تنهایی عاطفی

96 

 
 

 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش. آماره1جدول

 

 شناختيروانتاری اجتماعي و بدرف -میانگین احساس تنهایي عاطفي .1براساس مندرجا  جدول
فردی فردی بیشتر از گروه فاقد تجربه عالئم مشکال  بینبا تجربه عالئم مشکال  بیندر گروه 
 است

فرض بررسي نرمال بودن توزیع متغیرها و آزمون پیش، قبل از اجرای تحلیل واریانس یک راهه
 فت.های پژوهشي مورد بررسي قرار گرلوین جهت بررسي همگني واریانس در گروه

 
آزمون کلموگرف اسمیرنف )بررسی نرمال بودن توزیع نمرات( و آزمون لون )بررسی  .2جدول

 همگنی وایانس(

 داریسطح معنی مقدار آماره آزمون متغیرها

-احساس تنهایي عاطفي 

 اجتماعي
 098/0 06/0 آزمون کلموگرف اسمیرنف

 321/0 33/1 آزمون لون

 شناختيروانبدرفتاری 
 155/0 06/0 رف اسمیرنفآزمون کلموگ

 214/0 11/2 آزمون لون

-. بوا آزموون کلمووگرف2نتای  بررسي نرمال بودن توزیع متغیرها براساس منودرجا  جودول

نمرا  ، (p>05/0بیشتر بود ) 05/0داری از مقدار اسمیرنف نشان داد که سح  معني بنابراین توزیع 
بیشتر  05/0داری از مقدار ازآن بود که سح  معنيمتغیرها نرمال بود. نتای  آزمون لوین نیز حاکي 

(05/0<p و )F  4در آزمون لون از مقدار (4کمتر>Fبود ) ،متغیرهوا  بنوابراین همگنوي واریوانس

 های پژوهشي برابر بود.درگروه

 متغیرها

 عالئم  فاقد تجربه گروه

 فردیمشکالت بین

 عالئم  با تجربه گروه

 فردیت بینمشکال

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 92/1 8/36 1/4 78/33 اجتماعي -احساس تنهایي عاطفي 
 4/4 47/12 67/1 5/11 تنهایي اجتماعي

 09/4 9/11 3/1 7/10 تنهایي رمانتیک

 3/3 5/12 57/1 5/11 تنهایي خانوادگي
 77/8 78/88 32/5 9/93 شناختيروانبدرفتاری 

 03/2 59/20 45/1 8/16 منزوی سازی
 21/2 23/23 47/2 7/19 پاسخگویي هیجاني

 31/2 69/19 79/1 17 طرد کردن/ترساندن

 9/1 1/16 82/2 03/15 غیر اخالقي/غیر قانوني
 9/2 69/12 1/1 9/11 پرتوقع/انعحاف پذیری
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اجتماعی و  -آزمون تحلیل واریانس چند متغیره در بررسی تفاوت احساس تنهایی عاطفی. 3جدول

 های پژوهشدر گروه شناختیروانبدرفتاری 

 F مقدار آزمون
فرضیه 

DF 
 DFخطا 

سطح 

 داریمعنی

ضریب 

 ایتا

 98/0 001/0 290 9 36/10 24/0 اثر پیالیي
 98/0 001/0 290 9 36/10 75/0 امبدای ولیکز

 98/0 001/0 290 9 36/10 32/0 تي هوتلینگ
 98/0 001/0 290 9 36/10 32/0 بزگرترین ریشه روی

 
بر یکي . مي3س نتای  تحلیل واریانس چند متغیره در جدولبراسا توان گفت که اثر گروه حدقل 

نتای  ، دار است(معنيشناختيروانبدرفتاری ، اجتماعي -از متغیرهای پژوهش )احساس تنهایي عاطفي

 . ارائه شده است. 4تر در جدولدقیق
 

اجتماعی و بدرفتاری  -نهایی عاطفی. آزمون تحلیل واریانس تک متغیره در بررسی احساس ت4جدول

  شناختیروان

 

بودرفتاری ، اجتمواعي –. میوانگین احسواس تنهوایي عواطفي 4با توجه به مندرجا  جودول
بین دو گروه  05/0کمتر از  داریو سح  معني 4بااتر از  Fها با توجه به مقدار و مولفه شناختيروان

با ، دار داردفردی تفاو  معنيبا و بدون تجربه عالئم اختالل در رواب  بین به عبارتي دیگر دختران 
 شوناختيرواناجتمواعي و بودرفتاری  -فردی احساس تنهایي عاطفيعالئم اختالل در رواب  بین

با  08/0تا  02/0توان گفت کنند. با توجه به ضرای  ایتا ميبیشتری تجربه مي از تفاو  بین دختران 

 متغیرها
مجموع 
 مجذورات

DF 
میانگین 
 F مجذورات

سطح 

معنی 
 داری

ضریب 
 ایتا

 02/0 006/0 76/6 6/679 1 6/679 اجتماعي -احساس تنهایي عاطفي 

 02/0 049/0 09/3 36/63 1 36/63 تنهایي اجتماعي

 02/0 014/0 08/6 64/104 1 64/104 تنهایي رمانتیک
 02/0 025/0 04/5 58/60 1 58/60 تنهایي خانوادگي

 08/0 044/0 1/4 2/1912 1 2/1912 شناختيروانبدرفتاری 

 07/0 001/0 1/27 1/100 1 1/100 منزوی سازی

 07/0 001/0 9/24 7/858 1 7/858 پاسخگویي هیجاني

 06/0 001/0 97/18 8/514 1 8/514 طرد کردن/ترساندن

 02/0 030/0 72/4 9/87 1 9/87 غیر اخالقي/غیر قانوني

 02/0 048/0 86/3 86/34 1 86/34 پرتوقع/انعحاف پذیری
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اجتمواعي و -فردی به ناشي از احساس تنهایي عاطفيو بدون تجربه عالئم اختالل در رواب  بین
 است. شناختيروانبدرفتاری 

 

 گیریبحث و نتیجه
در  شوناختيروانپژوهش حاضر با هدف مقایسه احساس تنهایي عاطفي و اجتمواعي و بودرفتاری 

فردی انجام شد. یافته اول پژوهش نشان داد که عالئم اختالل در رواب  بین دختران مجرد با و بدون

فوردی در دختران مجرد بدون اختالل در رواب  بین اجتماعي و ابعاد آن -احساس تنهایي عاطفي 
های تین و همکاران فردی بود. این یافته با پژوهشکمتر از دختران مجرد با اختالل در رواب  بین

( و سوید 2016اسکیو )، (2020دی ستتسیو و همکاران )، (2018یچارون و همکاران )سیم، (2019)
، فردیدانشجویان دختر مجرد با عالئم اختالل در رواب  بین ( همسو است.1398موسوی و محرمي )

شود )ماکارووا و که باع  فرسودگي رواني فرد مي، کننداحساس ناکامي و تنهایي زیادی را تجربه مي
داشتن همراه همیشگي و صمیمي بورای  گیری رواب  صمیمانه(. نیازمند شکل2016، 1لهواشاگیواا

ترس و سوء درک شکایت منجر ، خود انتقادی، خشمبه  تداوم زندگي است. در مقابل احساس تنهایي

، 2سوولومون و خوان، بگیرند و آنان را مقصر بداننود )اسوحاقممکن است از دیگران ایراد ، شودمي
فردی تنش در عواطوف مثبوت و احسواس اختالل در رواب  بین بادانشجویان دختر مجرد  (.2017

به ، شودکنند و نوعي الگوی اجتنابي جهت کنترل صمیمبت در آنان مشاهده ميتنهایي را تجربه مي

دختران در ، فردی همراه استطوری که تجربیا  دروني آنان همواره با منابع اضحرابي در رواب  بین
بنابراین از مهار  ازم جهت ، فردی عاشقانه دارندنه ازدواج که مشکال  زیادی در رواب  بینآستا

فوردی کفایوت برند؛ در مقابل دختران بدون عالئم اختالل در رواب  بینشکوفایي تعاملي رن  مي

 های گروهي و مسویرکنند و توانمندی خود در جهت ارتقای فعالیتاجتماعي باایي را احساس مي
به رسد افراد بدون عالئم اختالل در رواب  بینگیرند. چنین بنظر ميمحلو  اجتماعي بکارمي فردی 
نهایي ، طلبيرشوود اجتماعي و استقالل، فردیسووب  بهبود رواب  بین تجار  ضعیفي از احساس ت

د به پوذیر  چرا که مهار  اجتماعي قوی در این افرا، خانواده دارند، دوستان، معشوق در ارتباط با

-شود این فرآیند بدین شکل است که در آن دختران مجرد از طرف همسر ایدهغیرشرطي منجر مي

دوستان و خانواده کمتر مورد قضاو  منفي قرار گرفته و فرصت جهت بازسازی شرای  همواره ، آل
 شود.همچنین این مسئله به سازگاری بیشتر منجر مي، فراهم است

پذیری مشخص پرخاشگر و نبود جامعه، دوسوگرایي، فردی با حساسیتدختران با مشکال  بین
( با نگاه به این مسئله که در این افراد 2015، 3هالکویست و پیلکونیس، ستپ، شور ، شوند )رایتمي

نهایي  احساس تنهایي با حمایت اجتماعي پایین و انزوا طلبي همراه هست و نظر به اینکه احساس ت

                                                 
1. Makarova & Shagivaleeva 

2. Ishaq, Solomon & Khan 
3. Wright, Scott, Stepp, Hallquist & Pilkonis 
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یلودریم و ، آل رابحه و بحران حاضر در تعامل است )حاجي هاساناغلویت ایدهناشي از اختالف وضع
شود فرد مفهوم معنا و فلسفه زندگي را با احساس تنهایي باع  ميتوان گفت مي، (2012، 1کاراکور 
کارای، عالقه به معشوق و دوستانهای منفي تعبیر کند به طوری که رشد ها و شناختدریافت ، فدا

گرایش به همکاری و حمایت نمودن و ، بهبود عملکرد فردی در فعالیت، شناخت، حتراما، مسئولیت
رسود بوه نظور مي ادراک حمایت به تأثیر احساس تنهایي در وضعیت ایستایي قرار خواهند گرفت.

یندانشجویان دختر با اختالل در رواب  بین ب فردی فردی به سب  احساس تنهایي و نبود صمیمیت 

ابوزار ، جان فدایي، دوستي، از خود دارند و تالشي در جهت ارضای نیازهای عاطفيادراک ضعیفي 
فردی به واسحه تجربوه عالئوم بنابراین بین، عشق در رواب  بین فردی عاشقانه و همکاری ندارند

ازدواج و سایر تعامال  روزمره بازنگری ضعیفي دارند و تال  جهت ، تنهایي حاد در فعالیت گروهي
 ی  در آنان بسیار ضعیف است.بهبود شرا

فردی با تجربه احساس تنهایي و تشدید اجتنا  فرد از نیاز به دختران دارای اختالل در رواب  بین
در واقع ، نمایداز ابراز رفتارهای اجتماعي محلو  ممانعت مي، امنیت اجتماعي و اتکا به منابع دروني

چنین وضعیتي ، تکا به نشخوار فکری مبتني استتوجهي به محی  انساني و اسرگرمي و تفری  بر بي

شود و به دنبال آن احساس عدم با احساس درماندگي و ناتواني جهت در فعالیت اجتماعي تداعي مي
توان یابد بنابراین ميرضایت از عملکرد فردی به واسحه نبود بازخوردهای نقادانه و منحقي تشدید مي

عدم بیان مستقیم احساس خود و ضعف ، ترس از دیگران، گروه احتمال داد تمایل به قرار نگرفتن در

فردی شکل های اختالل در رواب  بیندر انتخا  آگاهانه و خودمختار اهداف زندگي به عنوان ویژگي
تال  مضاعفي جهت دریافت ، فردیگیرد. در مقابل دختران بدون عالئم اختالل در رواب  بینمي

های مثبت را گذارانيگیری وقتساز شکلمهار  همدلي زمینه، دارندحمایت و تأمین امنیت اجتماعي 

فوردی بوا به طوری که مشارکت بوین، شود که در آن فرد احساس تنهایي کمتری داردموج  مي
 شود. دوستان و خانواده به رضایت زندگي منجر مي، معشوق

ر دختران مجرد بدون اختالل و ابعاد آن د شناختيروانیافته دوم پژوهش نشان داد که بدرفتاری 
 هایفردی بود. این یافته با پژوهشفردی کمتر از دختران مجرد با اختالل در رواب  بیندر رواب  بین

، (2018اسومیت و همکواران )، (2017آلباغ و همکواران )، (2013تیچر و سمسون )، (2013مسورا )
فردی در کودکي تحربه ل در رواب  بین( همسو است. دختران با عالئم اختال2020کلین و همکاران )

ند نمای ، در معرض بدرفتاری قرار گرفتن را دارند و از توانایي ناقص خود برای تنظیم هیجان استفاده 

به طوری  در این افراد بدرفتاری به ناآگاهي فرد و عدم تفکر درباره رواب  دوستانه منجر خواهد شد. 
 شوود.در پورداز  و درک هیجانوا  تضوعف مي که کارکرد تعامل محلو  به دلیول ضوعف فورد
زای فردی تعبیر و تفسیر نامحلوبي از تجار  آسی دانشجویان دختران با عالئم اختالل در رواب  بین

همکاری و اخالق در تعامل گذشته ، صمیمیت، عشق، گذشته دارند به طوری که فرد مفهوم همدلي

                                                 
1. Hacihasanoğlu, Yildirim & Karakurt  
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به ادارک مي، صمیمانه و انساني داردکه تفاو  فاحشي با رواب  ، با معنایي منفي را فراد  نماید. این ا
رواب  محدود و سردی را ، مانع از ابراز عواطف مثبت آنان شده استواسحه تجار  ناگوار و تلخي که 

، شودنمایند. پیشنهاد دوستي به این افراد به سوء ادارک از پیشنهادهای دوستانه منجر ميتجربه مي

رشد حمایت  باشد چرا کهاطرافیان پایگاه امني برای برآورد نیازهای وی نميدر واقع از دیدگاه فرد 
کننده متقابل بین فرد و دیگران متوقف شده است. بنابراین براساس این دیدگاه رواب  دوستانه محدود

یامدبه نظر مي فردیدختران با عالئم اختالل در رواب  بین شود. در وضعیتي دیگرتلقي مي -رسد پ

(. در مقابل 2015، 1کروری و ویدینگ شود )مکنفي بدرفتاری به خشونت بزرگسالي منجر ميهای م
خانواده و دوستان را به عنوان تکیه گاه  فردیدانشجویان دختران فاقد عالئم اختالل در رواب  بین

ر های که دکنند که به دنبال آن تجار  پیشین تعدیل شده و سوء اداراکعاطفي محمئني ادراک مي
بتي را به چالش مي، افتدفردی اتفاق ميرواب  بین ه مراق کشانند. این افراد با تال  برای ایجاد پایگا

فضای عاطفي مملوء از هیجان مثبت را  کنندهفراهم کردن محی  رشدی مناس  و حمایت، عاطفي
شوود. يفردی منجر مو شادکامي و رضایت از رواب  بین، نماید که به احساس خشنودیتدوین مي

های اولیه آنان در فرآیند ارتباط و پاسخگویي هیجاني نقوش محلووبي ایفوا کنندهوالدین و مراقبت

ند فردیبدین ترتی  در رواب  بین، اندنموده در واقع ، نگرشي مثبتي به زایش رابحه و پویایي آن دار
عشق و ، م دوستيهای فرد نسبت به مفهواین تجار  پیامدهای مثبت زیادی بر باورهای و نگر 

 رواب  بین فردی دارد.

از ، به واسحه احسواس منوزوی بوودن، فردیدانشجویان دختر با عالئم اختالل در رواب  بین
-های محافظتکنند که از طریق آن پوششدفاعي اجتنا  و گزیر استفاده افراطي ميهای مکانیزم

با  ند. فرآیند نحام هیجاني در این افرادگیرای در جهت اجتنا  از تجار  ناخوشایند را بکارميکننده

بنابراین این افراد احساس ، پایین و ارزشمندی پایین همراه استعز  نفس، محوریت احساس حقار 
فردی تجربه سرخوردگي و طردشدگي بیشتری را به نسبت دختران فاقد عالئم اختالل در رواب  بین

فردی با تعیین قوانین و الئم اختالل در رواب  بیندر دختران با ع شناختيروانکنند. بدرفتاری مي
همچنین ، زندفردی دامن ميبه تنش در رواب  بین، صدور حکم اخالقي با سرکو  هیجاني و رفتاری

خشک و غیرقابل انعحاف بودن نیز از مشکال  شایعي است که مشاهده آن در دختران فاقد عالئم 
، کنندپذیرا و پرمحبت که تجربه مي، باثبا ، د محیحي امنفردی به واسحه وجواختالل در رواب  بین
 بسیار دشوار است.

در  تواند به کارشناسان و مشاوران مراکز مشاوره دانشجویيمي حاصل از این پژوهشهای یافته
با های مشاوره قبل از ازدواج و شکستهای راستای ارایه خدما  مشاوره در حوزه عاطفي موثر باشد. 

ین های حاصل از پژوهش ميفتهتوجه به یا ب -توان نتیجه گرفت دختران با عالئم اختالل در رواب  

تای  بیشتری را تجربه مي شناختيروانفردی احساس تنهایي عاطفي و اجتماعي و بدرفتاری  ن کنند. 

                                                 
1. McCrory & Viding 
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های شهر سنندج قابل تعمیم است. بوا توجوه بوه اینکوه این پژوهش به دانشجویان دختر دانشگاه
احتمال این وجود دارد که نمونوه ، نامه خودسنجي به دست آمدپژوهش از طریق پرسش اطالعا 

های آتي بوه بررسوي شود در پژوهشپژوهش از ارائه پاسخ واقعي اجتنا  کرده باشند. پیشنهاد مي

، تجربه زیسته کیفیت ارتباط و نقش آن در ازدواج و فعالیت گروهي دختران مجورد پرداختوه شوود
جهوت ارتقوای مهوار   هوای ازمتوان در جهت تدوین پروتکلتای  این پژوهش ميهمچنین از ن

 ارتباطي دختران استفاده نمود.
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