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 چکیده 

آموزان  دانش انیدر م ییو احساس تنها یتی  شخص یهایژگیو یبر مبنا یروانشناخت یستیبهز ینیب شیهدف پژوهش حاضر پ

دختر( مقطع متوسطه  121پسر و  119)زهوشیدانش آموز ت 292بود. شرکت کنندگان پژوهش مشتمل بر  زهوشیت

پنج عامل بزرگ  اسیشامل مق قیتحق یهدفمند انتخاب شدند. ابزارها ی وهیشهرستان بوشهر بود که به ش

( 1494فی)ریروانشناخت یتسیبهز اسی(،مق2229توماسو، برانن، بست، ی) دییاحساس تنها اسیمق (،1444)گلدبرگتیشخص

چندگانه به روش همزمان صورت گرفت.  ونیو رگرس رسونیپ یگشتاور یهمبستگ قیپژوهش از طر یهاافتهی لیبود. تحل

 یستیبا بهز یروان رنجور نیرابطه مثبت و ب یروانشناخت یستیبا بهز یمدار فهیوظ نیپژوهش نشان داد که ب جینتا

ود و معنادار وج یرابطه منف یروانشناخت یستیو بهز ییابعاد احساس تنها نیو معنادار وجود دارد. ب یرابطه منف یروانشناخت

رشد  ط،یتسلط بر مح ،یرویخود، خود پ رشیپذ)شامل یروانشناخت یستیمولفه بهز 5 یتیشخص یهایژگیدارد. ابعاد و

 شیو معنادار پ یرا منف یدر زندگ ییهدف گرا یبعد روان رنجور یکند ول ینم ینیب شی( را پگرانیروابط مثبت با د ،یشخص

 ییعد تنهاکند. ب یم ینیب شیرا مثبت و معنادار پ یرشد شخص کیرمانت ییبعد تنها ،ییکند. در ابعاد احساس تنها یم ینیب

 شریپذ یاجتماع ییکند. بعد تنها یم ینیب شیو معنادار پ یرا به طور منف یدر زندگ ییو هدف گرا یخانواده رشد شخص

 شیو معنادار پ یرا منف گرانیو روابط مثبت با د یطور رشد شخص نیکند و هم یم ینیب شیخود را به طور مثبت و معنادار پ

 نداشتند. یسهم طیو تسلط بر مح یرویخودپ ینیب شیدر پ ییکند. ابعاد احساس تنها یم ینیب

 زهوشیدانش آموزان ت ،یروانشناخت یستیبهز ،ییاحساس تنها ،یتیشخص یژگیو واژگان کلیدی:

 

 

 مقدمه 

های ( خصوصی ات افراد تیزهوش را طی یک پژوهش طولی مورد بررسی قرار داد، تیزهوشی از موضوع1425از زمانی که ترمن)

ها درباره ی افراد تیزهوش بر روی ساختارهای مهم علم روانشناسی محسوب شده است. در حالی که بخش عمده ی پژوهش

های خاص  افراد تیزهوش می ها متمرکز است، اما مجموعه ای از تحقیقات هم به شخصی ت و ویژگیاختی و دستاوردهای آنشن

هایی متفاوت در مورد (. در بررسی منابع مختلف در زمینه سلامت روانشناختی دیدگاه2212پردازد)جنی، جیسون و روزالین،

های ( معتقد است که تیزهوشان به دلیل توانایی1445ه شده است. بکر)های دانش آموزان تیزهوش و عادی ارائویژگی

های روانی سازگار شوند. حال آن شناختی، فهم عمیق تری نسبت به خود و دیگران داشته و بهتر می توانند با فشارها و تعارض

ر های بین فردی حساس تبه تعارض های شناختی خود، نسبتکه برخی از محققان اعتقاد دارند افراد تیزهوش به دلیل توانایی



 دمن،یس د،یفرا ،یلیدو ون،یمگل ،ی)آنتشل، فرون بوده و احساس از خود بیگانگی و فشار روانی بیش تری را تجربه می کنند

2229). 

 ورود برای فردی هر .است آنان و شخصی تی روانی یهاویژگی آموزان، دانش تحصیلی پیشرفت بر مؤثر عوامل مهم ترین از یکی

 و...( به اجتماع طبقه اقتصادی، )فرهنگی، نظر از مختلف افراد گوناگون و هایموقعیت با رویارویی نتیجه در و اجتماع به

 .(2225، 1باستین و دنیلسون است)کملمیر، مجه ز خاص ی شخصی تی یهاویژگی و ساختارهای روانی مانند ابزارهایی

های زندگی شان آن را به شد ت متفاوت، یک حقیقت اساسی زندگی است و بنابراین همه ی افراد در برخی از دوره« تنهایی»

(. بنابراین، 2222تجربه می کنند. تنهایی محدود به مرزهای سنی، جنسی، نژادی، اقتصادی یا جسمی خاص نیست)نتو و باروز،

اساسی بشر به تعل ق داشتن است. احساس تنهایی ممکن است مداوم یا موقتی باشد.  تنهایی یک تجربه ی فراگیر ناشی از نیاز

با وجود این که، احساس تنهایی موقتی غالباً موقعیتی و تجربه ای عادی است، احساس مداوم تنهایی نگران کننده است)آشر و 

 (. 2223پاکویت، 

های مختلف احساس تنهایی می کنند، به طوری که می موقعیت ( ادعا می کنند، برخی افراد در بسیاری از2222نتو و بارز)

توان گفت این تجربه از یک صفت شخصی تی پایدار به وجود می آید. احساس تنهایی با بسیاری از متغیرهای شناختی، عاطفی، 

 (.1342؛ به نقل از رستمی، 1441هیجانی و اجتماعی در ارتباط قرار می گیرد)اهنبرگ،کاکس و کوپمن،

اعتقاد اکثر دانشمندان علم اقتصاد مهم ترین سرمایه و ثروت یک جامعه نیروهای فکری آن جامعه می باشد، بدیهی است  به

که افراد مستعد و خلاق که در اصطلاح تیزهوش خوانده می شوند از جایگاه ویژه ای در پیشرفت هر جامعه برخوردارند)آل 

های شخصی تی خود با عوامل استرس های زندگی شان با توجه به ویژگیو دورهها در تمام مراحل (. همه ی انسان1391بویه،

های زایی رو به رو هستند که هیجانات مختلفی را فراخوانی می کند. از جمله مراحل زندگی، که افراد در آن با موقعیت

زان تیزهوش همواره با استرس زای زیادی رو به رو هستند دوران تحصیل است. دوران تحصیل خصوصأ برای دانش آمو

های تحصیلی همراه است. از آنجا که دانش آموزان تیزهوش، از اقشار تأثیر گذار بر سرنوشت ها و رقابتها و چالشمسئولیت

ها باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین با توجه به اهمی ت شناسایی و آینده ی جامعه هستند، سلامت و بهزیستی روانشناختی آن

های شخصی تی و احساس تنهایی افراد تیزهوش و مطالعه ی ارتباط این دو متغیر با بهزیستی روانشناختی، ویژگیتعیین 

و  های شخصی تیهمچنین با توجه به تحقیقات اندکی که در این زمینه صورت پذیرفته است، در پژوهش حاضر رابطه ویژگی

های این پژوهش می تواند شناخت عمیق زهوش بررسی شد. یافتهاحساس تنهایی با  بهزیستی روانشناختی دانش آموزان تی

 تری از این گروه از افراد فراهم آورد تا از طریق آموزش آنان را پربارتر نماید. 

های مؤثرتر، بهتر می توانند با شناخت صفات شخصی تی تیزهوشان دست اندرکاران آموزش و پرورش از طریق برنامه ریزی

برای سازگاری این افراد فراهم کنند تا هرچه بیش تر برای به فعلیت رساندن استعدادهای وجودی شرایط مناسب محیطی 

های شخصی تی با احساس تنهایی و بهزیستی روانشناختی خویش گام بردارند. با توجه به مطالب فوق بررسی نقش ویژگی

 دانش آموزان در قلمرو روانشناسی و آموزش استثنایی حائز اهمیت است. 

 روش 

 ،ییو ابعاد احساس تنها یتی شخص یهایژگیباشد که در آن  و یم یهمبستگ -یفیتوص یهاپژوهش حاضر از نوع پژوهش

پژوهش حاضر شامل همه  یجامعه آمار .باشند یپژوهش م نیملاک ا ریمتغ یروانشناخت یستیو بهز نیب شیپ یرهایمتغ
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-49 یلیمتوسطه اول بوشهر در سال تحص یدرخشان در دوره  یاست که در مراکز پرورش استعدادها یزهوشیدانش آموزان ت

دختر( دانش آموز سال هفتم و هشتم مقطع  111پسر و  124)292پژوهش از  نیبودند. گروه نمونه ا لیمشغول به تحص  43

اشتغال داشتند.  لیبه تحص 43-49 یلیتحصدرخشان شهرستان بوشهر بودند، که در سال  یمتوسطه اول پرورش استعدادها

 مدرسه کیبوشهر شامل  رستانکه مدارس استعداد درخشان شه بیترت نیبه صورت هدفمند انجام گرفت بد یرینمونه گ

مدارس که حدودأ  نیدانش آموزان سطح کلاس هفتم و هشتم ا هیشود. کل یمدرسه متوسطه پسرانه م کیمتوسطه دخترانه و 

 پژوهش مشارکت داشتند. نیدر ا یشوند، به عنوان آزمودن یپسر( م135تر و دخ115نفر)  252

 ی)دیعاطف -یاجتماع ییاحساس تنها اسی(، فرم کوتاه شده مق1444گلدبرگ) تیشخص یهایژگیپرسشنامه وابزار پژوهش: 

 در این پژوهش استفاده شد. (1445)زیو ک فیر یروانشناخت یستیبهز اسی(، مق2229توماسو، برانن و بست، 

گلدبرگ  ی لهیباشد، ابتدا به وس یم هیگو 52پرسشنامه که شامل  نیا ی هیفرم اول: تی پنج عامل بزرگ شخص یپرسشنامه 

 91آن به  یهاهیشده و تعداد گو یابی( اعتبار1395)یخرمائ ی لهیپرسشنامه به وس نیا رانیشده است. در ا هی ( ته1444)

از  کیر ه یابیارز یباشد و برا یم یشو پنج بخ کرتیاز نوع ل ،یخودگزارش اسیپرسشنامه مق نیاست. ا تهافی لیتقل هیگو

 دارد.  یمثبت و منف ی هیگو 12 تی بزرگ شخص یهاعامل

قرار گرفته است. کوستا و مک  یکرونباخ مورد بررس یآلفا بیضر یبا محاسبه  یخارج یهاابزار در پژوهش نیا ییایپا

گزارش  99/2تا 49/2را از  بیضر نیا زی( ن1445و نزلک )  انیو موراد 91/2تا  19/2کرونباخ را  یآلفا بی( ضرا1442)یکر

کرونباخ به دست آمده است که در پژوهش  یآلفا بیبا محاسبه ضر ز،ین رانیابزار در ا نیا ییایپا .(1342کرده اند)دلشاد، 

و  یهاشمدر پژوهش نیگزارش شده است. همچن 99/2تا  44/2 تیپنج عامل بزرگ شخص یبرا بیضر نی( ا1395)یخرمائ

 ریمتغ 91/2تا  92/2ضرائب از  زی( ن1394)یو در پژوهش جعفر 95/2تا  19/2کرونباخ از  یآلفا بی( ضرا1394)انیفیلط

شد.  یبررس رانیدر ا یعامل لی( و با استفاده از روش تحل1395)یخرمائ ی لهیبه وس اسیمق نیا یسازه ا ییروا .است

ا ر یبه تجربه و روان رنجور یگشودگ ،یمدار فهیوظ ،یریتوافق پذ ،ییحاصل وجود پنج عامل مستقل برون گرا یهاافتهی

 یقابل قبول ییپرسشنامه از روا نید کرد و نشان داد که ایی( تأ1444)گلدبرگ، تی همسو با مدل پنج عامل بزرگ شخص

 یداشتن بار عامل لیبه دل 94و  31،91، 23یشماره  یهاهیگو ،یعامل لیبرخوردار است. لازم به ذکر است که بعد از انجام تحل

و  یشمها.تشده اس یصورت بند یا هیگو 91به صورت  یینها یو پرسشنامه  دهیحذف گرد یاصل یاز پرسشنامه  فیضع

ابل ق یسازه ا ییابزار از روا نینشان داد که ا جیکردند. نتا یبررس یعامل لیتحل قیرا از طر یسازه ا ییروا زی( ن1394)انیفیلط

 ،ییدر مقابل درون گرا ییدهد که عبارتند از: برون گرا یرا مورد سنجش قرار م  تی قبول برخوردار است و پنج عامل شخص

به  یو گشودگ یجانیدر مقابل ثبات ه یدر مقابل فقدان جهت، روان رنجور یمدار فهیوظ ،یزیگرستدرمقابل د یریتوافق پذ

از گزارش شد و پایایی از طریق   49/2تا  24/2بین  پرسشنامه ییتجربه در مقابل بسته بودن به تجربه.در پژوهش حاضر روا

 محاسبه گردید. 44/2کرونباخ  یآلفا قیطر

 )یو اجتماع یعاطف ییاحساس تنها اسیمق یهش حاضر از فرم کوتاه شده در پژو ی:و اجتماع یعاطف ییاحساس تنها اسیمق

 نیشده است و به هم ی( طراح1443)سیو ی هیبر اساس نظر اسیمق نی. ادی( استفاده گرد2229توماسو، برانن و بست،  ید

شامل دو  اسیمق نی. ادهد یرا مورد سنجش قرار م یو اجتماع یعاطف ییشامل احساس تنها ،ییلحاظ دو نوع احساس تنها

ان . مؤلفباشد یم یاجتماع یی( و احساس تنهایو خانوادگ کیرمانت یی) مجموع احساس تنهایعاطف ییاحساس تنها یبعد کل

گزارش کرده اند که حاکی از همسانی درونی بالای مقیاس است.  42/2تا  94/2را بین  2این مقیاس، ضریب آلفای کرونباخ
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 3های فرم کوتاه شده ی مقیاس احساس تنهاییکه همبستگی معناداری بین زیر مقیاس اندها همچنین گزارش کردهآن

SELSA-S  9با نمره ی کل مقیاس احساس تنهاییUCLA-3 های پرسشنامه ی ادراک دلبستگی به والدین و و زیر مقیاس

قیاس دارد. در پژوهشی دیگر که ( وجود دارد که نشان از اعتبار همزمان، افتراقی، و همگرایی بالای این مIPPAهمسالان)

 91/2( انجام گرفت، ضریب آلفای کرونباخ در حد قابل قبولی از 2223توسط دی توماسو، برانن مک نالتی، راس و برگس) 

برای احساس تنهایی خانوادگی گزارش شده است. پایایی و روایی  این ابزار در  41/2برای احساس تنهایی رمانتیک، تا 

( نیز تأیید شده است. 2224؛ رزان سیسین، 2224به عنوان مثال دی توماسو، تروبیید، پولین ، رابینسون،  های دیگر)پژوهش

( از طریق تحلیل عاملی احراز شد. در این پژوهش تحلیل 1394همچنین روایی این مقیاس به وسیله ی سلیمی و جوکار)

ساس تنهایی عاطفی) مجموع احساس تنهایی رمانتیک و عاملی نشان داد که مقیاس احساس تنهایی دارای دو بعد کلی، اح

محاسبه شد وپایایی از  91/2تا  41/2بین  پرسشنامه ییدر پژوهش حاضر روا خانوادگی( و احساس تنهایی اجتماعی است.

 به دست آمد. 92/2کرونباخ  یآلفاطریق 

شده، استفاده  نیتدو 1494که در سال  فیر اسیاز مق یروانشناخت یستیجهت سنجش بهز ی:روانشناخت یستیپرسشنامه بهز

شده  شنهادیپ زین یسؤال 19، 59، 99کوتاه تر  یهافرم یبعد یهایسؤال دارد، اما در بررس 122 اسیمق نیا ی. فرم اصلدیگرد

 یستیبهز اسیآن استفاده شد. مق یالسؤ 19حاضر از فرم  یشنهادی(. در پژوهش پ1445 ز،یو ک فی؛ ر1494ف،یاست)ر

و  یرویخود پ ط،یتسل ط بر مح ،یرشد شخص ،یدر زندگ یریخود، هدف و جهت گ رشیپذ اسیخرده مق 1 یدارا یختروانشنا

( 2225) 5های متعدد گزارش شده است. دایرندنکی ریف در پژوهشروایی و پایایی پرسشنامه است. گرانیروابط مثبت با د

گزارش کرده است. بیانی و  42/2تا  44/2ها را بین ها را مناسب و ضریب آلفای کرونباخ آنهمسانی درونی خرده مقیاس

ی ی رضایت از زندگی، پرسشنامه( همبستگی نمرات پرسشنامه بهزیستی روان شناختی با نمرات پرسشنامه1394همکاران)

ها نتایج گزارش کردند. به علاوه در پژوهش آن 91/2و  59/2، 94/2را به ترتیب شادکامی و پرسشنامه ی عزت نفس روزنبرگ 

و برای هر یک از خرده مقیاس خود پیروی،  92/2بررسی پایایی از طریق بازآزمایی در مدت زمان دو ماه برای نمره کل برابر با 

، 44/2، 49/2، 44/2، 49/2خود به ترتیب تسل ط محیطی، رشد شخصی، رابطه ی مثبت با دیگران، هدف در زندگی و پذیرش 

( برای تعیین روایی پرسشنامه ی مذکور، نمره آن را با نمره پرسشنامه ی 1399گزارش شد. عسگری و همکاران) 41/2، 42/2

ها وجود دارد که این امر بیانگر ی مثبت معنی داری بین آنسلامت عمومی همبسته نموده و مشخص شد که رابطه 

ها جهت تعیین پایایی پرسشنامه ی یاد شده از دو رسشنامه بهزیستی روانشناختی از روایی لازم است. به علاوه آنبرخورداری پ

و 49/2روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده کردند که ضرایب به دست آمده برای نمره کل پرسشنامه به ترتیب برابر با 

بین  شنامهپرس ییدر پژوهش حاضر رواامه ی بهزیستی روانشناختی است. قبول پرسشنبیانگر ضرایب پایایی قابلکه  بود42/2

 محاسبه گردید.53/2کرونباخ  یآلفا قیپرسشنامه از طرگزارش شد و پایایی  51/2تا  32/2

 نتایج

ابعاد  اریو انحراف مع نیانگیم 2جدول ،ییو ابعاد احساس تنها یتیشخص یهایژگیو اریو انحراف مع نیانگیم 1جدول 

 دهد. یجنس نشان م کیرا به تفک یروانشناخت یستیبهز

 جنس کیبه تفک ییو ابعاد احساس تنها یتیشخص یژگیو اریو انحراف مع نیانگیم. 1جدول 

                                                             
3. Social-Emotional Loneliness Scale for Adults-Short form 

4.University Of California LosAngeles Loneliness Scale 

5. Dierendonck 



 دختران پسران جنسیت

 M SD M SD متغیر

 42/15 11/115 49/14 22/152 ویژگی شخصیتی

 41/11 13/35 29/12 34 احساس تنهایی کل

 51/9 19/13 41/9 14/15 تنهایی رمانتیک

 94/9 49/4 24/9 42/4 تنهایی خانواده

 94/9 19/12 49/9 11/13 تنهایی اجتماعی

 



 جنس کیو ابعاد آن به تفک یروانشناخت یستیبهز اریو انحراف مع نیانگیم .2جدول 

 دختران پسران جنسیت

 M SD M SD متغیر

 49/4 14 11/9 41 بهزیستی روانشناختی

 24/3 12 44/2 11 پذیرش خود

 94/2 12 25/3 12 خودپیروی

 11/2 4 32/3 11 تسلط بر محیط

 55/3 13 14/3 13 رشد شخصی

 94/3 12 34/3 12 روابط مثبت با دیگران

 11/3 24/12 52/3 49/12 هدف گرایی در زندگی

بر  یمبن سوال پژوهش نیبه ا ییپاسخگو یبرایی: و احساس تنها یتیشخص یهایژگیو یخود بر ابعاد مبنا رشیپذ ینیب شیپ

ش است، از رو زانیخود به چه م رشیبعد پذ ینیب شیدر پ ییو ابعاد احساس تنها یتیشخص یهایژگیاز و کیسهم هر نکهیا

اس از ابعاد احس کیو هر یتیشخص یژگیو لیتحل نی. در ادیچندگانه به صورت هم زمان استفاده گرد ونیرگرس لیتحل یآمار

ه عنوان خود ب رشیو بعد پذ نیب شیپ یرهایبه عنوان متغ یاجتماع ییخانواده و تنها ییتنها ک،یرمانت ییشامل تنها ییاتنه

خود در  رشیبعد پذ یکننده  ینیب شیعوامل پ نییتع یبرا رهیچند متغ ونیرگرس جیملاک در نظر گرفته شد. نتا ریمتغ

 آمده است. 3 جدول

 ییو ابعاد احساس تنها یتیشخص یهایژگیو یخود بر رو رشیپذ ونیرگرس جینتا .3جدول 

متغیرهای پیش 

 بین

ضریب استاندارد 

 رگرسیون

مقدار تی ) 

t) 

سطح معنی 

 (>pداری)

 - -33/2 -22/2 برون گرایی

 - -94/2 -29/2 توافق پذیری

 - 21/1 24/2 وظیفه مداری

گشودگی به 

 تجربه

29/2 25/1 - 

 - -44/2 -25/2 روان رنجوری

 - 22/2 22/2 تنهایی رمانتیک

 - -42/2 -25/2 تنهایی خانواده



 22/2 23/9 32/2 تنهایی اجتماعی

(                                                               Rضریب همبستگی چند متغیره)

32/2 

                  (                                               R2ضریب تعیین چند متغیری)

21/2 

                                                                                            Fمقدار 

45/2 

(                                                                          >Pسطح معنی داری)

229/2 

 

کند. از میان ابعاد احساس بینی نمیهای شخصیتی بعد پذیرش خود را پیشبعاد ویژگیا 9بر طبق نتایج مندرج در جدول 

( به طور مثبت و معنی دار بعد پذیرش خود را پیش بینی می =23/9t=  32/2Bو  >21/2Pتنهایی، بعد تنهایی اجتماعی)

 (.=24/2R2و =45/2Fو  >21/2Pاز واریانس نمرات بعد پذیرش خود را تعیین می کند) %1کند. این متغیر در مجموع 

بر  یبنسوال پژوهش م نیبه ا ییپاسخگو یبرایی: و ابعاد احساس تنها یتیشخص یهایژگیو یبر مبنا یرویخود پ ینیب شیپ

 است، از روش زانیبه چه م یرویبعد خودپ ینیب شیدر پ ییو ابعاد احساس تنها یتیشخص یهایژگیاز و کیسهم هر نکهیا

اس از ابعاد احس کیو هر یتیشخص یژگیو لیتحل نی. در ادیچندگانه به صورت هم زمان استفاده گرد ونیرگرس لیتحل یآمار

ه عنوان ب یرویو بعد خود پ نیب شیپ یرهایبه عنوان متغ یاجتماع ییخانواده و تنها ییتنها ک،یرمانت ییشامل تنها ییتنها

در  یوریبعد خودپ یکننده  ینیب شیعوامل پ نییتع یبرا رهیچند متغ ونیرگرس جیملاک در نظر گرفته شد. نتا ریمتغ

 ( آمده است.1-9جدول)

 ییو ابعاد احساس تنها یتیشخص یهایژگیو یبر رو یرویخودپ ونیرگرس جینتا .9جدول 

متغیرهای پیش 

 بین

ضریب استاندارد 

 رگرسیون

مقدار تی ) 

t) 

سطح معنی 

 (>pداری)

 - -24/2 -21/2 برون گرایی

 - -52/2 -29/2 پذیریتوافق 

 - 99/1 13/2 وظیفه مداری

گشودگی به 

 تجربه
29/2- 24/1- - 

 - 12/2 21/2 روان رنجوری

 - -33/1 -12/2 تنهایی رمانتیک



 29/2 23/2 15/2 تنهایی خانواده

 - 12/1 24/2 تنهایی اجتماعی

                      (                                       Rضریب همبستگی چند متغیره)

22/2 

  (                                                             R2ضریب تعیین چند متغیری)

22/2 

                                                                                          Fمقدار 

52/1 

                                                         (                 >Pسطح معنی داری)

19/2 

 کند.ی نم ینیب شیرا پ یرویبعد خودپ ییو احساس تنها یتیشخص یهایژگیابعاد و 9 مندرج در جدول جیبر طبق نتا

 یپژوهش مبن والس نیبه ا ییپاسخگو یبرایی: و ابعاد احساس تنها یتیشخص یهایژگیو یبر مبنا طیتسلط بر مح ینیب شیپ

است، از  زانیبه چه م طیبعد تسلط بر مح ینیب شیدر پ ییو ابعاد احساس تنها یتیشخص یهایژگیاز و کیسهم هر نکهیبر ا

عاد از اب کیو هر یتیشخص یژگیو لیتحل نی. در ادیچندگانه به صورت هم زمان استفاده گرد ونیرگرس لیتحل یروش آمار

 طیر محو بعد تسلط ب نیب شیپ یرهایبه عنوان متغ یاجتماع ییخانواده و تنها ییتنها ک،یرمانت ییشامل تنها ییتنهااحساس 

د تسلط بر بع یکننده  ینیب شیعوامل پ نییتع یبرا رهیچند متغ ونیرگرس جیملاک در نظر گرفته شد. نتا ریبه عنوان متغ

 آمده است. 5 در جدول طیمح

 

 ییو ابعاد احساس تنها یتیشخص یهایژگیو یبر رو طیتسلط بر مح ونیرگرس جینتا .5جدول 

متغیرهای پیش 

 بین

ضریب استاندارد 

 رگرسیون

مقدار تی ) 

t) 

سطح معنی 

 (>pداری)

 - 95/1 13/2 برون گرایی

 22/2 -31/2 -14/2 توافق پذیری

 - 24/1 29/2 وظیفه مداری

گشودگی به 

 تجربه

222/2 23/2 - 

 - 22/1 24/2 روان رنجوری

 - 21/2 22/2 تنهایی رمانتیک



 - 12/2 21/2 تنهایی خانواده

 - -99/1 -15/2 تنهایی اجتماعی

(                                                             Rضریب همبستگی چند متغیره)

22/2 

           (                                                     R2ضریب تعیین چند متغیری)

21/2 

                                                                                             Fمقدار 

92/1 

(                                                                            >Pسطح معنی داری)

14/2 

 ند.کینم ینیب شیرا پ طیبعد تسلط بر مح ییو احساس تنها یتیشخص یهایژگیابعاد و 5 مندرج در جدول جیبر طبق نتا

بر  یمبن سوال پژوهش نیبه ا ییپاسخگو یبرا یی:و ابعاد احساس تنها یتیشخص یهایژگیو یبر مبنا یرشد شخص ینیب شیپ

وش است، از ر زانیبه چه م یبعد رشد شخص ینیب شیدر پ ییو ابعاد احساس تنها یتیشخص یهایژگیاز و کیسهم هر نکهیا

اس از ابعاد احس کیو هر یتیشخص یژگیو لیتحل نی. در ادیچندگانه به صورت هم زمان استفاده گرد ونیرگرس لیتحل یآمار

ه عنوان ب یو بعد رشد شخص نیب شیپ یرهایبه عنوان متغ یاجتماع ییخانواده و تنها ییتنها ک،یرمانت ییشامل تنها ییتنها

در   یبعدرشد شخص یکننده  ینیب شیعوامل پ نییتع یبرا رهیچند متغ ونیرگرس جیملاک در نظر گرفته شد. نتا ریمتغ

 آمده است. 1 جدول

 ییو ابعاد احساس تنها یتیشخص یهایژگیو یبر رو یرشد شخص ونیرگرس جینتا .1جدول 

متغیرهای پیش 

 بین

ضریب استاندارد 

 رگرسیون

مقدار تی ) 

t) 

سطح معنی 

 (>pداری)

 - 15/2 21/2 برون گرایی

 - 91/2 23/2 توافق پذیری

 - 29/2 13/2 وظیفه مداری

گشودگی به 

 تجربه

25/2 49/2 - 

 - -92/1 -12/2 روان رنجوری

 21/2 13/2 19/2 تنهایی رمانتیک

 29/2 -25/2 -19/2 تنهایی خانواده



 22/2 -11/9 -24/2 تنهایی اجتماعی

(                                                                  Rمتغیره)ضریب همبستگی چند 

91/2 

(                                                                    R2ضریب تعیین چند متغیری)

14/2 

                                                                                               Fمقدار 

21/9 

(                                                                               >Pسطح معنی داری)

22/2 

د رشد شخصی را پیش بینی نمی کند. از میان ابعاد  احساس های شخصیتی بعابعاد ویژگی 1بر طبق نتایج مندرج در جدول 

( به طور مثبت و معنی دار بعد رشد شخصی را پیش بینی می =13/2t=  19/2Bو   >21/2Pتنهایی، بعد تنهایی رمانتیک)

و   >221/2P( تنهایی اجتماعی )-=25/2t=-  19/2Bو   >25/2Pکند. از میان ابعاد احساس تنهایی بعد تنهایی خانواده)

11/9t=-  24/2B=- از  %14( به طور منفی و معنی دار بعد رشد شخصی را پیش بینی می کنند. این متغیرها در مجموع

 (.=14/2R2و =21/9Fو  >221/2Pواریانس نمرات بعد رشد شخصی را تعیین می کند)

سوال  نیبه ا ییپاسخگو یبرا ی:یو ابعاد احساس تنها یتیشخص یهایژگیو یبر مبنا گرانیروابط مثبت با د ینیب شیپ

 گرانیبعد روابط مثبت با د ینیب شیدر پ ییو ابعاد احساس تنها یتیشخص یهایژگیاز و کیسهم هر نکهیبر ا یپژوهش مبن

 یژگیو لیتحل نی. در ادیچندگانه به صورت هم زمان استفاده گرد ونیرگرس لیتحل یاست، از روش آمار زانیبه چه م

 شیپ یارهیبه عنوان متغ یاجتماع ییخانواده و تنها ییتنها ک،یرمانت ییشامل تنها ییاحساس تنها داز ابعا کیو هر یتیشخص

عوامل  نییتع یبرا رهیچند متغ ونیرگرس جیملاک در نظر گرفته شد. نتا ریبه عنوان متغ گرانیو بعد روابط مثبت با د نیب

 است. آمده 4 در جدول گرانیبعد روابط مثبت با د یکننده  ینیب شیپ

 

 های شخصیتی و ابعاد  احساس تنهایی. نتایج رگرسیون روابط مثبت با دیگران بر روی ویژگی4جدول

متغیرهای پیش 

 بین

ضریب استاندارد 

 رگرسیون

مقدار تی ) 

t) 

سطح معنی 

 (>pداری)

 - 41/2 52/2 برون گرایی

 - -22/2 -222/2 توافق پذیری

 - 24/2 225/2 وظیفه مداری

گشودگی به 

 تجربه

13/2- 49/1- - 



 - -44/1 -12/2 روان رنجوری

 - -31/2 23/2 تنهایی رمانتیک

 - -24/2 -22/2 تنهایی خانواده

 25/2 -43/1 -15/2 تنهایی اجتماعی

(                                                                Rضریب همبستگی چند متغیره)

21/2 

(                                                                   R2ضریب تعیین چند متغیری)

29/2 

                                                                                              Fمقدار 

15/2 

                                          (                                    >Pسطح معنی داری)

23/2 

 

های شخصیتی بعد روابط مثبت با دیگران را پیش بینی نمی کند. از میان ابعاد  ابعاد ویژگی 4بر طبق نتایج مندرج در جدول 

بت با دیگران را ( به طور منفی و معنی دار بعد روابط مث-=43/1t=- 15/2Bو  >25/2Pاحساس تنهایی، بعد تنهایی اجتماعی)

و  >25/2Pکند )از واریانس نمرات بعد روابط مثبت با دیگران را تعیین می %9کند. این متغیر در مجموع بینی میپیش

15/2F= 29/2وR2=.) 

وال س نیبه ا ییپاسخگو یبرا یی:و ابعاد احساس تنها یتیشخص یهایژگیو یبر مبنا یدر زندگ ییهدف گرا ینیب شیپ

 یندگدر ز ییبعد هدف گرا ینیب شیدر پ ییو ابعاد احساس تنها یتیشخص یهایژگیاز و کیسهم هر نکهیبر ا یپژوهش مبن

 یژگیو لیتحل نی. در ادیچندگانه به صورت هم زمان استفاده گرد ونیرگرس لیتحل یاست، از روش آمار زانیبه چه م

 شیپ یارهیبه عنوان متغ یاجتماع ییخانواده و تنها ییهاتن ک،یرمانت ییشامل تنها ییتنها احساساز ابعاد  کیو هر یتیشخص

عوامل  نییتع یبرا رهیچند متغ ونیرگرس جیملاک در نظر گرفته شد. نتا ریبه عنوان متغ  یدر زندگ ییو بعد هدف گرا نیب

 .ستآمده ا 9 در جدول یدر زندگ ییبعد هدف گرا یکننده  ینیب شیپ

 ییتنها احساس و ابعاد یتیشخص یهایژگیو یبر رو یدر زندگ ییهدف گرا ونیرگرس جینتا .9جدول 

متغیرهای پیش 

 بین

ضریب استاندارد 

 رگرسیون

مقدار تی ) 

t) 

سطح معنی 

 (>pداری)

 - 35/2 22/2 برون گرایی

 - 42/2 25/2 توافق پذیری

 - 43/1 11/2 وظیفه مداری



گشودگی به 

 تجربه

13/2- 94/1- - 

 229/2 -41/2 -14/2 روان رنجوری

 - -43/2 -25/2 تنهایی رمانتیک

 221/2 -31/3 -23/2 تنهایی خانواده

 - 12/2 29/2 تنهایی اجتماعی

(                                                                 Rضریب همبستگی چند متغیره)

91/2 

(                                                                    R2ضریب تعیین چند متغیری)

19/2 

                                                                                                Fمقدار 

42/5 

                      (                                                         >Pسطح معنی داری)

22/2 

 

 (B= -14/2و  t= -41/2و  P<21/2)های شخصیتی، بعد روان رنجوری از میان ابعاد ویژگی 9بر طبق نتایج مندرج در جدول 

به طورمنفی و معنی دار بعد هدف گرایی در زندگی را پیش بینی می کند. از میان ابعاد  احساس تنهایی، بعد تنهایی 

(  به طور منفی و معنی دار بعد هدف گرایی در زندگی را پیش بینی می کند. این -=31/3t=-  23/2Bو  >221/2Pخانواده)

 (.=19/2R2و =42/5Fو  >221/2Pاز واریانس نمرات بعد هدف گرایی در زندگی را تعیین می کند) %19متغیر در مجموع 

 گیریبحث و نتیجه

حساس و ابعاد ا یتیشخص یهایژگیابعاد و یخود بر مبنا رشیپذ ینیب شیپ سوال اول مبنی برپژوهش  یهاافتهیبا توجه به 

 یینهابعد ت ،ییابعاد احساس تنها انیخود ندارد و از م رشیبعد پذ ینیب شیدر پ یسهم یتیشخص یهایژگیابعاد ویی، تنها

ه داشتن نگرش مثبت ب یخود به معن رشیپذ یکند. مولفه  یم ینیب شیدار پ یخود را به طور مثبت و معن رشیپذ یاجتماع

 تیخود در کل احساس رضا یهاتیها و فعالییها، توانااستعداد ،یابیاست. اگر فرد در ارزش شیخو یگذشته  یدگخود و زن

کنند  یها تلاش مخواهد داشت. همه انسان یمطلوب یکند، کارکرد روان یخود احساس خشنود یکند و در رجوع به گذشته 

هوسر، ) خود است رشینگرش پذ نیداشته باشند، ا شتنیبه خو یتکه در خود سراغ دارند، نگرش مثب ییهاتیودمحد رغمیعل

  .(2225 و پودروسکا، نگریاسپر

ناهمسو است.  1342 ،یوکرم یاکبر ،ینی،حسی(، مومن1342)ینیحس ،ینیفرهند، ام ،ییپژوهش با پژوهش سارو نیا جینتا  

ه را ب یروانشناخت یستیتواند بهز یم ییبرون گرا ،یتیشخص یهایژگیپنج عامل و نیو همکاران از ب ییدر پژوهش سارو

 نییتوان گفت دانش آموزان دارای حرمت خود پا یم .ناهمسو است هشپژو نیآن با ا جیکند. که نتا ینیب شیپ یصورت منف



گذاشته و باعث  ریبر برداشت آنان از خودشان تأث دیتهد نیکنند که ا یخود درک م ییبه توانا دییرا تهد یکمک خواه

اد بر اسن نیدهند که ا ینسبت م ییرا به کمبود توانا یاجتناب کنند. آنها کمک خواه ازیاز کمک گرفتن به هنگام ن شودیم

د به وردارنتری برخ نییکه از حرمت خود پا یدانش آموزان رییپذ بیآس هیگذارد. طبق فرض یم ریفرد از خودشان تأث یابیارز

 نیقرار داده است. بر ا دییمسئله را مورد تأ نیا زی( ن1395و سرمد) بریکل یبیحب جی. نتارندیگ یکمتر کمک م ازیهنگام ن

باعث انزوا ، ضعف  لیهای گوناگون به خصوص تحصطهیدر ح یهای کمک خواهرفتاربتوان گفت اجتناب از  دیاساس شا

خود بر  رشیپذ ینیب شیپ نییدارد. در تب یرا در پ گریید یشود و متعاقبا مشکلات روان ییاحساس تنها جهیو در نت یلیتحص

 تواند با اطراف و یفرد کم تر م شدتر با شیب ییکرد که هر چه احساس تنها انیتوان ب یم یاجتماع ییاحساس تنها یمبنا

 شود. یروبرو م یخود با مشکلات رشیخود ارتباط برقرار کند و در پذ یحت

ها افته، یییو ابعاد احساس تنها یتیشخص یهایژگیو یبر مبنا یرویخود پ ینیب شیپ تبیین سوال دوم پژوهش مبنی بر در

حساس ا یکنند. استقلال به معن ینم ینیب شیرا پ یرویبعد خود پ ییو احساس تنها یتیشخص یهایژگینشان داد ابعاد و

و  کنندیم لیرا به فرد تحم یعمل خاص ایکه طرز فکر  یاجتماع یمقاومت در مقابل فشارها ییتوانا ،یکنندگ نییخود تع

. شودیاز هنجارها اطلاق م یو آزاد ییمؤلفه به احساس استقلال، خودکفا نیواقع ا راست. د یشخص یارهایخود با مع یابیارز

هوزر،  و نگریاستقلال است)اسپر یژگیو یدارا ردیبگ میخود تصم یشخص یکه بتواند بر اساس افکار، احساس و باورها یفرد

 نیا جیندارند و نتا یرویخود پ ینیب شیدر پ یسهم ییو احساس تنها تیشخص یهایژگیپژوهش ابعاد و نی(.  در ا2221

و  یاکبر ،ینیحس ،ی(، مومن1342)ینیحس ن،یفرهمند، ام ،یی( و سارو1342)وریکد ،فرزاد،یپژوهش با پژوهش دستجرد

 باشد. ی( ناهمسو م1342) یماکر

 جینتایی، او ابعاد احساس تنه یتیشخص یهایژگیو یبر مبنا طیتسلط بر مح ینیب شیپ در تبیین سوال سوم پژوهش مبنی بر

سلط بر ندارند. ت یسهم طیبعد تسلط بر مح ینیب شیدر پ ییو احساس تنها یتیشخص یهایژگیها نشان داد که ابعاد وافتهی

ط بر که احساس تسل یآن است. لذا فرد اتیو مقتض یزندگ تیریمد یفرد برا ییتوانا یمدل به معن نیا گرید یمولفه  طیمح

 یدهد و بهبود بخشد)ک رییکند، تغ یآن را تا حد امکان دستکار طیو شرا طیمح ختلفتواند ابعاد م یداشته باشد، م طیمح

از  گرید یکیخود به عنوان  یروان طیمتناسب با شرا ییهاطیمح جادیا ایفرد در انتخاب  ییتوانا ،یطی(.تسلط مح2222، سی

راف اط طیمح تیریدر مد تیو کفا تسلطاحساس  قیاز طر یطی. تسلط محردیگ یمورد توجه قرار م یسلامت روان یهایژگیو

 یبه وجود آمده مشخص م یهاو استفاده موثر و کارآمد از فرصت یرونیب یهاتیاز فعال یا دهیجیخود، کنترل بر مجموعه پ

 یم یمثبت فرد تلق یانعکاس کنش روانشناخت تیعنصر مهم و با اهم کی ط،یشود. مشارکت فعال افراد در تسلط بر مح

 جیپژوهش با نتا نیا جینتا ینشد ول افتیهمسو  یهاپژوهش هیفرض نیا نییتب ی(. برا1449گس،یلاو و اس نگر،یس ف،یگردد)ر

 .( ناهمسو است1342)وریکد فرزاد و ،یپژوهش دستجرد

با ی،  یو ابعاد احساس تنها یتیشخص یهایژگیو یبر مبنا یرشد شخص ینیب شیپدر تبیین سوال چهارم پژوهش مبنی بر 

ساس ابعاد اح انیاز م یندارد ول یبعد رشد شخص ینیب شیدر پ یسهم یتیشخص یهایژگیپژوهش ابعاد و یهاافتهیتوجه به 

دار  بعد  یو معن یبه طور منف یاجتماع ییخانواده ، تنها ییدار و ابعاد تنها یبه طور مثبت و معن کیرمانت ییبعد تنها ،ییتنها

 ،ینیفرهند، ام ،یی(، سارو1342)وریفرزاد و کد ،یدستجرد یهاپژوهش با پژوهش جیکنند. نتا یم ینیب شیرا پ یرشد شخص

  قیاز طر یبعد رشد شخص ینیب شیپ نییدر تب باشد. ی(ناهمسو م1342) ،یوکرم یاکبر ،ینی،حسی(، مومن1342)ینیحس

ست و ا نییپا یتر باشد رشد شخص شیبعد ب نیخانواده هر چه ا ییکرد که در بعد تنها انیتوان ب یم ییابعاد احساس تنها

 یاجتماع ییتنهاطور هرچه احساس  نیشود. هم یم یرشد شخص شرفتیخانواده کمتر باشد باعث پ ییهرچه احساس تنها

د که شو یکنند و در آخر باعث م یرا تجربه م یشتریب یاجتماع یتر و انزوا نییپا یروابط اجتماع جهیدر نت باشدتر  شیب

 داشته باشند. یتر نییپا یرشد شخص



 یی،ساس تنهاو ابعاد اح یتیشخص یهایژگیو یبر مبنا گرانیروابط مثبت با د ینیب شیپدر تبیین سوال پنج پژوهش مبنی بر 

د احساس ابعا انیاز م یکند ول ینم ینیب شیرا پ گرانیبعد روابط مثبت با د یتیشخص یهایژگیها ابعاد وافتهیبا توجه به 

 ییبعد تنها نییدر تب کند. یم ینیب شیرا پ گرانیدار بعد روابط مثبت با د یو معن یبه طور منف یاجتماع ییبعد تنها ،ییتنها

ن ممک یدر کودک ییاحساس تنها یاقشار مختلف، تجربه  انیکردکه  از م انیتوان ب یم گرانیو روابط مثبت با د یاجتماع

 نیو ضعف محسوس در روابط ب ییتوان نارسا یرا م ییاول احساس تنها یداشته باشد. در درجه  یمختلف یامدهایاست پ

( 2223(. اشر و پاکت )1444، ریهوپ مه ،یشود)پونزت یر ممنج یاز روابط اجتماع یتیرضادانست که به تجربه نا یفرد

و  تأسف ای یپوچ ،ینیکنند که به احساس غمگ یم فیخود توص یفرد از ضعف در روابط اجتماع یشناخت یرا آگاه ییتنها

 چیرباشد)هن یم گرانیبخش با د تیو حفظ روابط رضا یبرقرار ییعدم توانا ،ییشوند. در واقع احساس تنها یم یحسرت منته

از  یتیبا همسالان است که با نارضا یفرد نیب یهاو ضعف ارتباط ییدر کودکان، نشان دهنده نارسا یی(. تنها2221و گلون ، 

در دوران  ییدهد که تنها ی(.مطالعات نشان م2224،  دوزایشود)دان، دان و ب یکودکان منجر م گریبا د یروابط اجتماع

(. در 2212و سوان ،  یون دالمن، باسارت نکا،یکند)اسک یم ینیب شیپ یا در دوران نوجوانر نییپا یجانیسلامت ه یککود

نشانگر آنند که با کاهش روابط  ریهای اخاست. پژوهش تیحائز اهم یمراحل رشد، برقرار ساختن روابط اجتماع یتمام

؛ 1444مثال، راو و کان ،  ی) برادیآ یم دیجسم و روان افراد پد تجدی در سلام یمشکلات ،ییو بروز احساس تنها یاجتماع

 یاجتماع مانهیکاهش روابط صم ایو فقدان  ییاحساس تنها ریتأث یحال، سازوکار و چگونگ نی(. با ا1449،  لبرگیون ت

 ،یروابط اجتماع زشخص ا ریوتفس ریمحققان برآنند که تعب ی. برخستیو احساس رفاه هنوز کاملاً روشن ن یبرسلامت عموم

ه و انزوا است ک ییاحساسات، تجربه تنها نیواحساس رفاه است. محور ا یروابط بر سلامت عموم نیا ریتأث حیرک صحد دیکل

 ییبعد تنها زی(.در پژوهش حاضر ن2223،  وپویبرسلون، برنتسون، و کس ،یاست)هلک یهای اجتماعحاصل فقدان روابط وتماس

ش دان ییهرچه احساس تنها یعنیکند.  یم ینیب شیرا پ نییپا گرانیروابط مثبت با د زهوشیتدر دانش آموزان  یاجتماع

فقدان  در اثر یاجتماع یاز انزوا یناش ییو همسالان خود برقرار کند تنها گرانیتواند روابط مثبت با د یتر  باشد نم شیآموز ب

 گرانیاز جانب د دییو فقدان تأ یارزش یب ،یدفه یب ،یآن خستگ یشود و مشخصه  یجذاب ظاهر م یشبکه اجتماع کی

 (.  2225، وی،به نقل از ارنست و کاسپ1445  زیاست)وا

 و ابعاد احساس یتیشخص یهایژگیو یبر مبنا یدر زندگ ییهدف گرا ینیب شیپدر تبیین سوال شش پژوهش مبنی بر 

در  ییدار بعد هدف گرا یو معن یبه طور منف یبعد روان رنجور ،یتیشخص یهایژگیابعاد و انیها از مافتهیبا توجه به یی، تنها

در  ییدار بعد هدف گرا یو معن یخانواده به طور منف ییبعد تنها ،ییابعاد احساس تنها انیکند و از م یم ینیب شیرا پ یزندگ

 یدگزندر  یاست که نشان دهنده هدفمند ییهادهیاز ا یمستلزم برخوردار یستیبهزکند. سلامت و  یم ینیب شیرا پ یزندگ

در  یابیو جهت  یاحساس هدفمند رینظ ییهایژگیبه کمک و زین اسیمق نیدار است. ا یافراد هدفمند معن یبرا یاست. زندگ

پژوهش با  نیا یهاافتهی(. 1494ف،یشود)ر یگذشته و حال مشخص م یو تجربه احساس معنا و مفهوم در زندگ یزندگ

 نیی، همسو است. در تب1342 ،یوکرم یاکبر ،ینیحس ،ی( مومن2211) ور،یفرزاد، کد ،ی( دستجرد1394)ییپژوهش دلگشا

لات مشک نیاست. ا یترس، خصومت و افسردگ لیمتعدد از قب یشامل مشکلات عاطف یتوان گفت روان رنجوریها مافتهی نیا

نقش  یفعواطف من ب،یترت نیسازند. بد یرا خنث یبروز شادکام نهیزم جهیکنند و در نت فیمثبت فرد را تضع یتواند باورها یم

در مسائل  قیتوف یو حت یانسان یروابط متعال یزیمردم آم ،یستیدر برابر احساس بهز یدارند و همچون مانع یبازدارندگ

( معتقدند همه به 2229، به نقل از اسپانگر و پالرکا ،2221)یو دس انی(. را2222، گمنی)سلرندیگ یقرار م یتیو ترب یخانوادگ

قرار  رگیکدیدر مقابل  یبا روان رنجور یستیبهز ن،یبرااز رنج و دردند. بنا یبه آرامش و دور یابیآوردن و دست دنبال به دست

دوحالت دو قطب مخالف  نیرسد که ا یبه نظر م نیواقعاً چن یاست. گاه یگریفقدان د یبه منزله  یکیو وجود  رندیگ یم

 .دهند یخود را شکل م یها یژگیعواطف هستند که رفتار و و وستاریپ



ن کرد که  انسا انیتوان ب یخانواده م ییاحساس تنها یبر مبنا یدر زندگ ییبعد هدف گرا ینیب شیپ افتهی نییدر تب 

 یآنقدر واضح و قوی است که برخ ،یانسان به برقرارساختن روابط اجتماع لیتما قت،یاست. در حق یموجودی اجتماع

قراری روابط و بر طیکنند. احساس تعلق به مح یانسان معرف هیاول ازهایین زا یکیبه تعلق را  ازیرا بر آن داشته تا ن سندگانینو

تواند به شخص   یخوانده شده است، م یسازگاری رفتاری، و کارکرد شناخت ،یعاطف ییکه اساس شکوفا گرانیمطلوب با د

 دییفبامعنا و م یکند که زندگ اورب زیکند، و ن بیترغ طیدر مح تیهای خود باشد، خود را به فعالیژگیو راییکمک کند تا پذ

 (.1445، یریو ل ستریدارد) بام

 یتیربت یهاساختار تیباشد. تقو یهر فرد م تیو موفق یستیسلامت، بهز یهابینی کنندهپیش نیاز مهم تر یکی تیشخص

 ،یارتباط جمع یهاتوجه به نقش رسانه ،یو ادار یشغل ،یدر مراکز آموزش یمناسب رفتار یروابط و الگوها لیخانواده، تسه

م سال یهاتیو پرورش شخص یریتواند در شکل گ یم یطیو... به عنوان عوامل مح یو فرهنگ یاقتصاد یهاساخت ریتوسعه ز

باشد که در سلامت  یتحول دانش آموز م یمانع برا کیاست که  یعاطف تیوضع کی ییکمک کننده باشد. احساس تنها

 یم یبه سلامت ابستهمشکلات و گرید یبرا نیعامل خطر آفر کی نیهمچن ییگذارد. تنها یم ریها تأثآن یو جسمان یروان

لامت (، سفیضع یتعاملات اجتماع ن،ییپا یستگیشا ن،یی)عزت نفس پایاجتماع -یبا مشکلات روان ییباشد. در مجموع تنها

 جادیکنند نه تنها در ا یم ییکه احساس تنها ی(. افراد2221،یو گلون چیمرتبط است است)هنر یو سلامت جسمان یروان

دهد و  قرار ریممکن است رفتارشان تحت تأث تیها از عدم مقبولآن ینگران نیبلکه همچن د،دارن یشتریها مشکلات بیدوست

ند و ک  یل مکشاننده عم یروین کیشود، به صورت  یبار تجربه م نینخست ییاحساس تنها یقضاوتشان را مختل کند. وقت

 شیشود، افزا یطولان یی. اما اگر احساس تنهادیآبر گریبا افراد د یتماس اجتماع جادیتا درصدد مصاحبت و ا زدیانگ یفرد را م

 یفرد را برا زهیانگ ییاحساس تنها ط،یشرا نیدهد. در ا یرا کاهش م گرانیتماس با د زهیشود و انگ یاضطراب مانع از عمل م

 تعلق یآرزو نیکند، بنابرا یرا سست م لیدر کلاس درس و تحص تیجامعه و فعال یاجتماع یهاتیمشارکت موثر در فعال

 زیو ن یزشیانگ دگاهیاز د دیکند و با یرا مسأله ساز م ییآن موضوع احساس تنها یاز عدم ارضا یناش یامدهایو پ یاجتماع

که در جهت  یامروز یاجتماع یزندگ تیوضع بیترت نی(.  بد1441آن را در نظر گرفت)کاترل ،  ینقطه نظر بهداشت روان

 نیقرار داده و به ا یشتریب ییرا در معرض احساس تنها زهوشیآموزان ت دانشاست، افراد به خصوص  شتریهر چه ب تیفرد

و کاهش احساس  یشبکه روابط اجتماع شیت افزاجه یشود که راهکارها و برنامه مناسب یم شنهادی. پدیافزا یم یحالت روان

 .شود یآنان م یروانشناخت یستیو بهز یو روان یسلامت جسمان یمنجر به بهبود و ارتقا رایدانش آموزان اتخاذ گردد، ز ییتنها

دانش  انیدر م ییو احساس تنها یتی  شخص یهایژگیو یبر مبنا یروانشناخت یستیبهز ینیب شیپژوهش حاضر به پ چهارچوب

وان ر نیرابطه مثبت و ب یروانشناخت یستیبا بهز یمدار فهیوظ نیپژوهش نشان داد که ب جیپرداخت. نتا زهوشیآموزان ت

و  یه منفرابط یروانشناخت یستیو بهز ییابعاد احساس تنها نیدارد. ب ادارو معن یرابطه منف یروانشناخت یستیبا بهز یرنجور

 ،طیتسلط بر مح یرویخود، خود پ رشی)شامل پذیروانشناخت یستیمولفه بهز 5 یتیشخص یهایژگیمعنادار وجود دارد. ابعاد و

عنادار و م یرا منف یدر زندگ ییهدف گرا یبعد روان رنجور یکند ول ینم ینیب شی( را پگرانیروابط مثبت با د ،یرشد شخص

ند. بعد ک یم ینیب شیرا مثبت و معنادار پ یرشد شخص کیرمانت ییبعد تنها ،ییکند. در ابعاد احساس تنها یم ینیب شیپ

 یاجتماع ییکند. بعد تنها یم ینیب شیو معنادار پ یرا به طور منف یدر زندگ ییو هدف گرا یخانواده رشد شخص ییتنها

 و یرا منف گرانیو روابط مثبت با د یطور رشد شخص نیکند و هم یم ینیب شیطور مثبت و معنادار پ بهخود را  رشیپذ

های فوق تهافینداشتند.   یسهم طیو تسلط بر مح یرویخودپ ینیب شیدر پ ییکند. ابعاد احساس تنها یم ینیب شیمعنادار پ

مشاوره  و تیو ترب میبرای دست اندرکاران تعل یتأمل قابلکند، کاربردهای  یکمک م طهیح نینه تنها به گسترش دانش در ا

 تواند یدانش آموزان  است که م نیمؤثرو سالم ب یو گسترش روابط اجتماع جادیهش، اپژو نیا یاصل امیدانش آموزان دارد. پ

ه کودکان ب یاز ابتلا یریشگیبه منظور پ یبرنامه جامعو پیشنهاد می گردد که  آنان گردد. یمنجر به کاهش مشکلات روان



انش تمرکز داشته باشد و د یارتباطات اجتماع تیو کم تیفیبر بهبود ک دیها بابرنامه لیقب نیگردد. ا یطراح ییاحساس تنها

 داشته باشند. یدیخود به طور فعالانه استفاده مف ییرا قادر سازد که از اوقات تنها زهوشیآموزان ت
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Abstract 

The objective of present study is to predict psychological well-being according to personal 

characterization and loneliness impression of perspicacious students. The participants of 

this study consisted of 252 perspicacious students (119 male and 121 female students) in 

high schools of Bushehr who were selected in targeted way. Research tools contained 52-

item scale for five factors of personality (Goldberg, 1444), 15-item scale for loneliness (Di 

Thomaso, Branen, Best, 2229) and 19-item scale for psychological well-being (Reef, 1494). 

The correlation coefficient calculation for each item revealed that the scales for five factors 

of personality, loneliness and psychological well-being had considerable validity. Calculation 

of Cronbach's Alpha coefficients in different researches and in this study showed that 

research tools had significant validity. These coefficients were 2613 to 2691 for personality 

characterization scale, 2659 to 2649 for loneliness scale and 2659 to 2619 for psychological well-

being scale of the students. Analysis of research findings performed using simultaneous 

Pearson’s momentum correlation and multiple regressions. Results showed that positive 

correlation existed between task-orientation and psychological well-being and negative and 

significant correlation existed between Neuroticism and psychological well-being. There was 

also a negative and significant correlation between loneliness and psychological well-being. 

The dimensions of personality characterization did not predict the five factors of 

psychological well-being (self-acceptance, self-conformity, environmental mastery, personal 

growth, positive relations with others), but neuroticism predicted goal-orientation in life 

negatively and significantly. For the dimensions of loneliness, romantic loneliness predicted 

personal growth positively and significantly. Family loneliness dimension predicted personal 

growth negatively and significantly. Social loneliness dimension predicted self-acceptance 

positively and significantly while it predicted personal growth and positive relations with 

others negatively and significantly. Loneliness had no share in prediction of self-conformity 

and environmental mastery. 

Keywords: personal characterization, loneliness impression, psychological well-being, 

perspicacious students  
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