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  خالصه
. شـود  اش شامل می های هیجانی منفی و نارضایتی ادراکی فرد را در روابط اجتماعی    به عنوان حالتی ناخوشایند، پاسخ       احساس تنهایی،  :مقدمه

هـشی  وشـواهد پژ  . های شناختی، هیجانی و رفتاری فرد در مرحله نوجوانی منجر شـود             تواند به ناسازگاری    کننده می    نامطلوب و پریشان    این تجربه 
به همین دلیل،  برخی از پژوهشگران، به        . های اجتماعی کودکان و نوجوانان است       های فرزندپروری و شایستگی     ن سبک حاکی از وجود رابطه بی    

    .کننـد   ، تاکیـد مـی    )گیرانـه   اقتدارمنش، دیکتاتوری و سهل   (های فرزندپروری     بینی احساس تنهایی در نوجوانان، بر مطالعه سبک         منظور توان پیش  
-وضـعیت اقتـصادی   (های مبتنی بر رویکرد بوم شناختی براون فنبرنر نشان داده اسـت کـه بافـت خـانوادگی                      پژوهش از سوی دیگر، برخی نتایج    

           پـژوهش حاضـر   . ، در درک تحول اجتمـاعی و احـساس تنهـایی فرزنـدان حـائز اهمیـت اسـت                  )اجتماعی، تحصیالت والدین و جنسیت کودک     
شـناختی بـر احـساس        های فرزندپروری ادراک شده و متغیرهـای جمعیـت          های سبک     بینی مولفه   شبر اساس مدل تعاملی، سعی در بررسی توان پی        

  . آموزان دختر نوجوان دارد تنهایی دانش
گروه نمونـه بـا توجـه بـه فرمـول کرجـسی و مورگـان        .  روش پژوهش حاضر، همبستگی از نوع رگرسیون چند متغیره گام به گام است:روش کار 

)416=n (  ها و ابعـاد فرزنـدپروری، مقیـاس     ها از سه پرسش نامه  سبک  به منظور گردآوری  داده. ای انتخاب گردید  به روش چند مرحله    نفر برآورد و
  .شناختی استفاده گردید افتراقی تنهایی و پرسش نامه جمعیت

) احـساس تنهـایی   (بینی متغیـر وابـسته        ار در پیش  د   نتایج به دست آمده بر اساس رگرسیون چندمتغیره گام به گام، نشان دهنده سه مرحله معنی                :نتایج
، R=534/0(گـری از سـبک فرزنـدپروری اقتـدارمنش، بیـشترین رابطـه را بـا متغیـر مـالک نـشان داد                          در اولین مرحله، بعـد گرمـی و حمایـت         . است
000/0=F( .         در مرحله دوم، دو مولفه سبک فرزندپروری اقتدارمنش )بـین احـساس      الترین میزان توان پـیش    ، با )گری و خودمختاری     حمایت -گرمی

) اجتمـاعی -گری، بعد خودمختاری و پایگاه اقتـصادی      بعد گرمی و حمایت   ( در مرحله آخر، سه متغیر      ). R  ،000/0=F=556/0(تنهایی را نشان دادند     
  ).R ، 000/0=F=563/0(کنندگی متغیر وابسته بودند  بینی دارای بیشترین توان پیش

 بیان داشت که سبک فرزندپروری اقتدارمنش، بـه ویـژه دو بعـد گرمـی و     می توانهای به دست آمده از پژوهش حاضر        با توجه به یافته    :بحث
ایـن  . آمـوزان دختـر کـاهش دهـد     تواند میزان احساس تنهایی را در دانش اجتماعی می -گری و خودمختاری آن؛ و متغیر پایگاه اقتصادی         حمایت

  .های بهداشت روانی و آموزش والدین و مشاوران بالینی مورد توجه قرار گیرد گذاری سازمان نتایج بایستی در سیاست
  شناختی شده، احساس تنهایی، متغیرهای جمعیت  سبک فرزندپروری ادراک:های کلیدی واژه
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                   احمد لعلی فاز و همکارپروری و متغیرهای جمعیت شناختی بر احساس تنهایی دختران  ای فرزندنقش سبک ه

بامریند سبک فرزندپروری را به عنوان کارکرد کنترلی والدین 
گیرانه  کند که به سبک دیکتاتوری، اقتدارمنش و سهل معرفی می
با کنترل  سبک فرزندپروری دیکتاتوری،. )3(گردد تقسیم می

سخت، سطح باالی محدودیت، انضباط ناپایدار و خشن، میزان 
بر طبق . گردد پایین حمایت هیجانی و گرمی مشخص می

های انجام شده، این سبک با پیامدهای رفتاری منفی  پژوهش
سازی، و  نسازی و درو های برون همچون پرخاشگری، اختالل

از سوی دیگر ). 4،5(تر در ارتباط است  کارکرد هیجانی پایین
سبک فرزندپروری اقتدارمنش، با ترکیبی از کنترل باال، حمایت 
هیجانی بیشتر، سطح مناسب استقالل، و روابط دوسویه بین والدین 

های انجام شده این  بر پایه پژوهش. شود و کودک، شناسایی می
پیامدهای تحولی مثبت همچون پیشرفت سبک فرزندپروری با 

تحصیلی بیشتر، اتکاء به خود باالتر، کج رفتاری کمتر، و روابط 
و در نهایت سبک فرزندپروری ) 5(بهتر با همتایان رابطه دارد 

دهی به  گیرانه که با فقدان کنترل والدین، و پاسخ سهل
این شیوه فرزندپروری با . شود های کودک مشخص می خواسته
اری، و پرخاشگری فرزندان، به دلیل فقدان نظارت و ویژگی بزهک
در الگوهای نظری جدید از ). 6( کارانه والدین، ارتباط دارد اهمال
ها توجه  های این سبک  های فرزندپروری، به ابعاد و مولفه سبک
ها، سبک فرزندپروری  بر طبق این پژوهش. ای گردیده است ویژه

  و 1تنظیمیخود گری ،   حمایتاقتدارمنش شامل ابعاد گرمی و
  سبک فرزندپروری دیکتاتوری نیز شامل. باشد  می2مختاری خود

 5تنبیهی -، غیرتوضیحی4، خصومت کالمی3فیزیکی سه بعد اجبار
گیرانه شامل یک بعد  و در نهایت سبک فرزندپروری سهل. است

  ). 7( است 6توجهی مهم به نام بی
   شناختی بروان یه نظریه بومهای انجام شده بر پا همچنین پژوهش

  پروری،   فرزند های  سبک  است که دهنده آن  نشان  فنبرنر، 

                                                 

1. Regulation  
2. Autonomy  
3 .Physical coercion 

4. Verbal hostility  
5 .Non-reasoning / punitive 

6. Indulgent  

اجتماعی درون خانوادگی  اقتصادی و بافت از پایگاه  انعکاسی
اجتماعی و سطح درآمد -در این میان متغیر اقتصادی .است

 به ،آقامحمدیان). 8( خانواده، دارای بیشترین تاثیر بوده است
های انجام  دارد که پژوهش بیان می) 9( 7النگ والنگنقل از 

گرفته در این زمینه، حاکی از اهمیت تاثیر برداشت و ادراک 
بینی پیامدهای رفتاری،  افراد از متغیرهای مورد مطالعه  بر پیش

  .شناختی و اجتماعی آنان است
های مهم دوران نوجوانی که سازگاری فرد با  از جمله بحران
الهاگین .  است8کند، احساس تنهایی  مشکل میمحیط را دچار

تنهایی، : کند گونه تعریف می ، احساس تنهایی را این)10(
تجربه فردی ناخوشایندی مانند تفکر فرد مبنی بر متمایز بودن 
از دیگران است که با مشکالت رفتاری قابل مشاهده مانند 
غمگینی، عصبانیت و افسردگی همراه بوده و ناهمخوانی بین 
توقعات و آرزوهای فرد با امکان دستیابی او به این آرزوها را 

دهد و به صورت رفتارهایی نظیر  در روابط اجتماعی نشان می
فرانسویی و . گردد اجتناب از تماس با دیگران مشخص می

داری بین احساس تنهایی در  به ارتباط منفی معنی ،)11( دیویس
لمپرز . ت یافتندهر دو جنس و ادراک گرمی از پدرانشان دس

، نشان دادند که شرایط سخت اقتصادی باعث )12(وهمکاران 
باال رفتن میزان افسردگی و احساس تنهایی در نوجوانانی 

شوند که سبک فرزندپروری والدین خود را طرد کننده و  می
، دریافتند که )2(کانگر و همکاران . اند ناهمسان ادراک کرده

های هیجانی والدین  انیشرایط سخت اقتصادی باعث پریش
به طور مستقیم بر ظرفیت  های هیجانی منفی این حالت. شود می

گذارد و در  والدین برای تربیت و ارتباط با فرزندانشان تاثیر می
نهایت به ایجاد مشکالت سازگاری همچون رفتار ضد 

. شود اجتماعی، افسردگی، احساس تنهایی و خصومت می
دارند که سطح مناسب  ان می، بی)13(نیوکمپ و همکاران 

بهزیستی و اقتصادی، وضعیت خوب سالمت و موفقیت 
   نزدیک   رابطه  و  حمایت  با  کودک  و آموزشی   تحصیلی 

                                                 

7 .Long & Long 
8. Loneliness feeling 
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های اقتدارمنش در ارتباط  هیجانی والدین با کودک در خانواده

، دریافتند که والدین اقتدارمنش )14(گاالمبوس و همکاران . است
  . کنند جوانان خود نقش موثرتری را ایفا میدر سازگاری نو

سزایی را در سازگاری ه در این میان وجود رابطه دوسویه، نقش ب
دارد که ابعاد محبت و  بیان می) 15(دهقانی . کند نوجوان ایفا می

تنظیمی از سبک فرزندپروری اقتدارمنش، رابطه مثبت و قوی با 
. دوره متوسطه داردآموزان دختر و پسر  میزان خود تنظیمی دانش

  یدر پژوهش خود نشان داد که بین شیوه) 16(رضایی 
گیرانه با بلوغ اجتماعی  فرزندپروری دیکتاتوری و سهل

که بین سبک  آموزان رابطه وجود نداشت در حالی دانش
فرزندپروری اقتدارمنش و بلوغ اجتماعی آنان رابطه مثبت 

ام به گام، متغیر نتایج تحلیل رگرسیون گ. دار وجود داشت معنی
سبک اقتدارمنش را به عنوان بهترین مدل پردازش شده برای 

که در  ییجا از آن. بینی بلوغ اجتماعی معرفی نمود پیش
های فرزندپروری و   های پیشین، ادراک از سبک پژوهش
های جمعیت شناختی و تاثیر آن  های آن به همراه خصیصه مولفه

 ویژه احساس تنهایی، کمتر بر سازگاری اجتماعی نوجوانان، به
بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی . مورد توجه بوده است

پروری و متغیرهای  های فرزند بینی ادراک از سبک توان پیش
  ی جمعیت شناختی بر احساس تنهایی نوجوانان دختر دوره

 بر این با بررسی تعاملی متغیرهای فوق  عالوه. باشد دبیرستانی می
بینی کنندگی  ها توان پیش یک از آن ممشخص گردد کدا

  .بهتری برای خصیصه منفی احساس تنهایی نوجوانان دارد
  

  روش کار
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و مدل رگرسیون 

بینی یک  چه هدف پیش چنان. باشد  می1چندگانه گام به گام
بینی باشد، از این مدل استفاده  متغیر مالک از چند متغیر پیش

در تحقیقات رگرسیون چندگانه، هدف پیدا کردن . گردد می
بینی است که تغییرات متغیر مالک را به تنهایی  متغیرهای پیش

در روش تحلیل رگرسیون . بینی کند و یا به طور مشترک پیش
بین بر اساس باالترین  چندگانه گام به گام، اولین متغیر پیش

                                                 

1.Stepwise multiple regression  

یل ضریب همبستگی صفر مرتبه با متغیر مالک وارد تحل
بین بر حسب ضریب  از آن پس سایر متغیرهای پیش. شود می

. شوند تفکیکی، در تحلیل وارد می همبستگی تفکیکی یا نیمه
ضریب همبستگی   در این روش پس از ورود هر متغیر جدید،

تفکیکی یا تفکیکی تمام متغیرهایی که پیشتر در معادله  نیمه
 مورد بازبینی قرار اند، به  عنوان آخرین متغیر ورودی وارد شده

داری خود را از  چه با ورود متغیر جدید، معنی گیرد و چنان می
          به طور کلی،. شود دست داده باشد، از معادله خارج می

در روش گام به گام، ترتیب ورود متغیرها، در اختیار پژوهشگر  
جامعه آماری در این پژوهش عبارتند از کلیه ). 17(نیست 
دانشگاهی  های دوم تا پیش ن دختر دبیرستانی پایهآموزا دانش

مشغول به تحصیل در نواحی هفتگانه آموزش و پرورش شهر 
حجم نمونه مورد پژوهش بر . باشد مشهد و منطقه تبادکان می

محاسبه گردید، ) n=382(اساس فرمول کرجسی و مورگان 
ها تعداد افراد گروه   آزمودنیریزشدلیل اجتناب از ه لیکن ب

جهت ). 18( در تحلیل نهایی افزایش یافت نفر) n=416( ونه بهنم
  . استفاده گردید2ای انتخاب گروه نمونه از شیوه چندمرحله

  

  ابزار پژوهش
   :)PSQD٣( پروری   فرزند  نامه سبک ها و ابعاد پرسش -الف
       ال ئو س32نامه سبک ها و ابعاد فرزند پروری  دارای  پرسش

 که در طیف یک تا پنج، س لیکرتمی باشد که در مقیا
        نامه برای  ال های این پرسشئوس .گردد گذاری می نمره

سهل گیرانه بر پایه  و  اقتدارمنش، دیکتاتوری سبک   3اندازه گیری 
نظریه و سبک های فرزند پروری بامریند تنظیم و تدوین گردیده 

 7ای نامه عالوه بر سه سبک فرزند پروری دار این پرسش. است
سبک اقتدارمنش دارای ابعاد ارتباطی، تنظیمی . بعد ارتباطی است

نامه سبک دیکتاتوری  پرسش در این. شود و خود مختاری می
       بعد اجباری فیزیکی، خصومت کالمی و بعد شامل سه بعد است،

  سرانجام سبک سهل گیرانه دارای یک بعد .  تنبیهی-غیر توضیحی
       4 پایایی و روایی.هی می شود بی توجیعنی بعد ارتباطی

  )7 ( همکاران و رابینسون  نامه سبک ها و ابعاد فرزند پروری پرسش
                                                 

2. Multi-stage  
3. Parenting Style and Dimensions Questionnaire 
4. Reliability & validity  
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ضرایب پایایی زیر  )n=1377(براساس گروه نمونه متشکل از 
نامه سبک ها و  را براساس آلفای کرونباخ در ارتباط با پرسش

عد در ارتباط با ب: ابعاد فرزند پروری گزارش کرده اند
             و بعد  ∂= 82/0، بعد دیکتاتوری ∂= 86/0اقتدارمنش 
آزمون بر اساس 1روایی سازه.  بوده است∂= 64/0سهل گیرانه 

پژوهشگران ). 7(تحلیل عوامل، مورد بررسی قرار گرفته است 
 بعد 7مزبور براساس تحلیل عاملی توانسته اند سه عامل و 

  .  شناسایی قرار دهندارتباطی ذکر شده در آزمون را مورد
مقیاس افتراقی تنهایی از  : مقیاس احساس افتراقی تنهایی-ب
 غلط پاسخ -ال تشکیل شده است که به صورت صحیحئو س15

این مقیاس نیز دارای سه بعد می باشد، بعد . داده می شود
که  در صورتی. 4و بعد دوستان3، گروه های بزرگتر2خانواده 

سخ داده شوند، نمره یک دریافت  صورت صحیح پاها به الئوس
مجموع نمره های فرد، میزان تنهایی وی را مشخص . کنند می
ضریب همسانی درون مقیاس ) 19(اشمیت و سرمات  .سازد می

، )20(ویرتر   مک. اند  گزارش کرده91/0را در نسخه آلمانی 
در .  گزارش نموده است82/0در پژوهش پایایی مقیاس را 

سانی درونی مقیاس بر پایه گروه پژوهش حاضر ضریب هم
 بوده است، این ضرایب به rtt = 87/0 برابر با )n=416(نمونه

های بزرگتر و بعد دوستان  ترتیب برای ابعاد خانواده، گروه
  . بوده است84/0 و 82/0 ، 86/0برابر با 

در پژوهش حاضر با : شناختی نامه متغیرهای جمعیت  پرسش-ج
یت شناختی، متغیرهای میزان تحصیالت نامه جمع استفاده از پرسش

 اجتماعی خانواده، در سه -والدین و ادراک از وضعیت اقتصادی
  .طیف پایین، متوسط و باال، مورد بررسی قرار گرفت

پژوهشگران با مراجعه مستقیم به : ها روش گردآوری داده
        های ادراک از سبک نامه مدارس انتخاب شده، پرسش

   شناختی جمعیت  متغیرهای و  تنهایی  ساس  اح پروری، فرزند

                                                 

2. Construct validity 
2. Family 
3. Large group 
4. Friends 

  
  

دهی به  پیش از شروع پاسخ. ها قرار گرفت در اختیار آزمودنی
ها گفته شد که اطالعات آنان کامال محرمانه بوده و  آزمودنی

گیرد  نتایج صرفا جهت اهداف پژوهشی مورد استفاده قرار می
      .رددو در ضمن از ذکر نام و نام خانوادگی نیز خودداری گ

ها، تجزیه و تحلیل آماری از  آوری داده در انتها پس از جمع
  . انجام شد15، نسخه SPSSافزار  طریق نرم

  
  نتایج

به منظور بررسی فرضیه پژوهش از روش آماری رگرسیون 
در این روش متغیرهای . چند متغیره گام به گام استفاده گردید

 مادر، پایگاه مانند میزان تحصیالت پدر و(شناختی  جمعیت
های  های ادراک از سبک ، همراه با مولفه)اجتماعی-اقتصادی

تنظیمی، خود مانند بعد گرمی و حمایتی، بعد (فرزندپروری 
بعد خودمختاری، بعد اجبار فیزیکی، بعد خصومت کالمی، بعد 

، به عنوان متغیرهای )توجهی تنبیهی و بعد بی -غیرتوضیحی
در ) وابسته(ان متغیر مالک مستقل؛ و احساس تنهایی به عنو

دست ه نتایج ب. رویکردی تعاملی مورد بررسی قرار گرفتند
  .ه گردیده استئ ارا)3 و2 و1( شماره آمده در جداول 

  
جدول ضرایب همبستگی و مجذور ضرایب همبستگی  - 1جدول 

  چندگانه در هر مرحله
مدل 

  رگرسیون
ضریب 

همبستگی 
مجذور 
ضریب 

مجذور 
ضریب 

خطای 
استاندارد 

  71/2  283/0  285/0  534/0* *1مرحله
  66/2  306/0  309/0  556/0** **2مرحله
  65/2  312/0  317/0  563/0*** ***3مرحله

  بعد گرمی و حمایتی سبک اقتدارمنش: کننده بینی متغیر پیش*  
                مایتی سبک اقتدارمنش،بعد گرمی و ح: بینی کننده  متغیر پیش** 

  بعد خودمختاری سبک اقتدارمنش
بعد گرمی و حمایتی سبک اقتدارمنش، بعد : بینی کننده  متغیر پیش***

: اجتماعی متغیر وابسته-خودمختاری سبک اقتدارمنش، و پایگاه اقتصادی
  احساس تنهایی
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  ندگانه گام به گام جدول تحلیل واریانس هر مرحله از رگرسیون چ- 2جدول 

 Fاحتمال  Fنسبت   میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات    مدل رگرسیون

  77/1211 1 77/1211 رگرسیون
  34/7 414 35/3041 باقیمانده

95/164  000/0  
  *1مرحله 

   415 13/4253 کل
  82/657 2 64/1315 رگرسیون
  11/7 413 48/2937 باقیمانده

48/92  000/0  
  **2مرحله 

   415 13/4253 کل
  72/449 3 17/1349 رگرسیون
  04/7 412 95/2903 باقیمانده

8/63  000/0  
  ***3مرحله 

   415 13/4253 کل
  ک اقتدارمنشبعد گرمی و حمایتی سبک اقتدارمنش، بعد خودمختاری سب: بینی کننده  متغیر پیش**بعد گرمی و حمایتی سبک اقتدارمنش : کننده بینی متغیر پیش*  

  احساس تنهایی: اجتماعی متغیر وابسته-بعد گرمی و حمایتی سبک اقتدارمنش، بعد خودمختاری سبک اقتدارمنش، و پایگاه اقتصادی: بینی کننده  متغیر پیش***
  

کنندگی  بینی دهنده توانایی پیش ، نشان)2(و ) 1(نتایج جدول 
 دارمنش، بیشتر بعد گرمی و حمایتی از سبک فرزندپروری اقت

های  با توجه به داده. باشد در بین تمامی متغیرهای مستقل می
توان بیان داشت که ضریب همبستگی چندگانه  مرحله یک، می

)534/0=R ( و مجذور ضریب همبستگی چندگانه
)285/0=R2( 000/0، در سطح=F داری آماری  ، دارای معنی

رمنش به بیانی دیگر مولفه گرمی و حمایتی سبک اقتدا. است
احساس (  درصد واریانس مشترک  با متغیر مالک 28/0دارای  
 درصد از میزان احساس 53/0تواند  است و در واقع می) تنهایی

بینی  آموز، تبیین یا پیش تنهایی را در بین نوجوانان دختر دانش
ضریب ) F=000/0(داری  نتایج مرحله دوم، حاکی از معنی. کند

و مجذور ضریب همبستگی ) R=556/0(همبستگی چندگانه 
به عبارت دیگر مجموع بعد گرمی . است) R2=309/0(چندگانه 

 31/0و حمایتی و بعد خودمختاری از سبک اقتدارمنش دارای 
باشند و قابلیت  درصد واریانس مشترک با متغیر وابسته می

 درصد از میزان احساس تنهایی را در بین 57/0بینی  پیش
دست آمده در ه و در نهایت نتایج ب. دنوجوانان دختر دارا هستن

داری ضریب همبستگی  دهنده معنی مرحله سوم این روش، نشان
ضریب همبستگی چندگانه و مجذور ) R=563/0(چندگانه 

)317/0=R2 ( در سطح)000/0=F (به عبارت دیگر . باشد می
            مجموع متغیرهای مستقل شرکت کننده در این مرحله 

مختاری  مایتی سبک اقتدارمنش، بعد خودبعد گرمی و ح(
 32/0، دارای ) اجتماعی-سبک اقتدارمنش، و پایگاه اقتصادی

 56/0تواند  درصد واریانس مشترک با متغیر مالک بوده و می
درصد میزان احساس تنهایی را در بین نوجوانان دختر 

به طور کلی در مقایسه . آموز مورد پژوهش را تبیین کند دانش
 بایستی بیان داشت که میزان واریانس مشترک متغیر سه مرحله

 درصدی را از مرحله 03/0مستقل با متغیر مالک، فقط تفاوتی 
دهد و در واقع بیشترین میزان تبیین و  اول تا سوم نشان می

بینی احساس تنهایی مربوط به بعد گرمی و حمایتی سبک  پیش
  .فرزندپروری اقتدارمنش است

، حاکی از tجه به ضرایب بتا و میزان با تو) 3(نتایج جدول 
دار هر سه متغیر بعد گرمی و حمایتی،  وجود رابطه منفی معنی

اجتماعی با احساس تنهایی -بعد خودمختاری و پایگاه اقتصادی
به بیانی دیگر، بهبود و تعدیل در سه متغیر فوق، سبب . است

در . شود آموزان دختر می کاهش میزان احساس تنهایی دانش
 میان باالترین میزان تاثیرگذاری را بعد گرمی و حمایتی از این

  متغیر  را   سهم تاثیر کمترین  و  فرزندپروری اقتدارمنش سبک
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         .  اجتماعی به خود اختصاص داده است-پایگاه اقتصادی
   سه متغیر فوق در میان کلیه متغیرها، دارای بیشترین  در مجموع،

  
  

احساس (  دار برای متغیر مالک دگی معنیکنن توان پیش بینی
  .باشد می) تنهایی 

  

   جدول ضرایب رگرسیون چندگانه در هر مرحله- 3جدول 
    مدل رگرسیون  ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد

b Std. Error Beta 
t  احتمالt 

  000/0  27/22    455/0  136/10 )وابسته(متغیر ثابت 
  *1مرحله 

  000/0  -84/12  -534/0  025/0  -322/0  حمایتیبعد گرمی و 
  000/0  8/22    466/0  634/10 )وابسته(متغیر ثابت 

  **2مرحله   000/0  -66/5  -353/0  038/0  -213/0  بعد گرمی و حمایتی
  000/0  -82/3  -239/0  038/0  -145/0  بعد خودمختاری

  000/0  51/15    772/0  979/11 )وابسته(متغیر ثابت 
  000/0  -64/5  -351/0  037/0  -212/0  بعد گرمی و حمایتی

  000/0  -7/3  -231/0  038/0  -141/0  مختاری بعدخود
  ***3مرحله 

  030/0  -18/2  -089/0  311/0  -678/0  اجتماعی-پایگاه اقتصادی
  بک اقتدارمنش، بعد خودمختاری سبک اقتدارمنشبعد گرمی و حمایتی س: بینی کننده  متغیر پیش**بعد گرمی و حمایتی سبک اقتدارمنش : کننده بینی متغیر پیش*  

  احساس تنهایی: اجتماعی متغیر وابسته-بعد گرمی و حمایتی سبک اقتدارمنش، بعد خودمختاری سبک اقتدارمنش، و پایگاه اقتصادی: بینی کننده  متغیر پیش***
  

  بحث 
داد که از میان کلیه متغیرهای مـورد          نتایج پژوهش حاضر نشان   

گری و بعـد خودمختـاری         حمایت-متغیر بعد گرمی  مطالعه، سه   
ــاه     ــر ادراک از پایگ ــدارمنش، متغی ــدپروری اقت ــبک فرزن از س

اجتماعی، مهمترین متغیرهای تاثیرگـذار بـر احـساس         -اقتصادی
بعــد گرمــی و حمــایتی بــه . باشــد تنهــایی نوجوانــان دختــر مــی

هایی نظیر پاسخگو بودن والدین، برقراری روابط گرم و         ویژگی
ــورد    صــمی ــه صــحبت در م ــان ب ــشویق آن ــدان، و ت ــا فرزن مانه ب

داد که افـزایش میـزان    نتایج نشان. شان اختصاص دارد  مشکالت
تواند با کاهش احساس تنهایی همراه        گری می   گرمی و حمایت  

هـایی کـه نـشان دادنـد          نتایج این بخش بـا کلیـه پـژوهش        . باشد
دار اخــتالالت  توانــد بــه کــاهش معنــی ســبک اقتــدارمنش مــی

، هماهنگی  )16،21،  15،  11،  5(رفتاری در نوجوانان منجر شود    
دارنـد کـه    ، بیان مـی )5(برای مثال اشتاینبرگ و همکاران   . دارد

ــاالتر،               ــود ب ــه خ ــاء ب ــا اتک ــدارمنش ب ــدپروری اقت ــبک فرزن س
ــه دارد    ــان رابط ــا همتای ــر ب ــط بهت ــر، و رواب ــاری کمت . کــج رفت

دارند که ارتباط     بیان می ، در پژوهشی    )11(فرانسویی و دیویس    
 داری بـین احـساس تنهـایی در هـر دو جـنس و ادراک از                 معنی

تحقیقات اشتاینبرگ  .گری والدین وجود دارد    گرمی و حمایت  
  والدین که حمایت در رابطه نزدیک هیجانی دهد نشان می) 21(

   
های   با کودک از یک سو و پاسخگو بودن والدین با شایستگی          

ه نفس نوجوانان رابطه دارد، کـه در نهایـت          اجتماعی و اعتماد ب   
تواند به کـاهش مـشکالت رفتـار بـرون سـازی آنـان منجـر                  می

تـوان بیـان داشـت کـه پاسـخگو بـودن              به طور کلی مـی    . گردد
والدین، برقراری روابط صمیمانه و گرم بـا فرزنـدان و حمایـت             

تواند بـه ایجـاد رابطـه متقابـل بـا والـدین و افـزایش                  مناسب می 
 به نفس آنان در روابط اجتماعی منجر شود و در نهایـت             اعتماد

  .احساس تنهایی را به طور موثری کاهش دهد
بعد خودمختاری از سبک فرزندپروری اقتـدارمنش نیـز دومـین           

 1به جداول   ( باشد  بینی احساس تنهایی می     دار در پیش    مولفه معنی 
هایی همچـون اجـازه ابـراز         این مولفه، خصیصه  ).  رجوع شود  2و  

نظر به فرزندان به صورت آزادانه، احترام به عقایـد آنـان، در نظـر     
دهـی در تـدوین       های آنان، و همچنـین مـشارکت        گرفتن خواسته 

ــی   ــامل م ــانوادگی را ش ــد خ ــود قواع ــا   . ش ــن بخــش، ب ــایج ای نت
، گـاالمبوس و همکـاران     )5(های اشتاینبرگ و همکاران       پژوهش

یژگی اساسی سـبک    ، که بر وجود رابطه دوسویه به عنوان و        )14(
  سازگاری  اجتماعی  با  ارتباط آن  و  اقتدارمنش پروری فرزند

  .کنند، همخوانی دارد نوجوانان  تاکید  می
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توانـد از خـالل تقویـت          خودمختاری مـی    به بیان دیگر خصیصه   

فردی نوجوان، به افـزایش روابـط     خودمختاری و استقالل درون   
ــب  ــاعی مناس ــاهش ا  اجتم ــت ک ــر و در نهای ــایی  ت ــساس تنه       ح

  .منجر گردد
در میان متغیرهای جمعیت شناختی مورد مطالعه، متغیر ادراک     

اجتمـاعی در تعامـل بـا دو مولفـه پیـشین از             -از پایگاه اقتصادی  
بینـی متغیـر      سبک فرزندپروری اقتدارمنش، بیشترین توان پـیش      

دسـت آمـده در     ه  نتـایج بـ   . را داراست ) احساس تنهایی (مالک  
، کانگر  )8( ایمون و مالدر     -، با تحقیقات کیگام   پژوهش حاضر 

. همـاهنگی دارد  ) 13(، نیـو کمـپ و همکـاران         )2(و همکاران   
داده است کودکـانی      نشان) 13(برای مثال نیوکمپ و همکاران      

اجتمـاعی پـایین رشـد      -های بـا پایگـاه اقتـصادی        که در خانواده  
ارند و  شناختی بیشتر قرار د     های روان   یابند، در معرض آسیب     می

های   کارگیری شیوه ه  تواند نحوه ب    اجتماعی می -پایگاه اقتصادی 
) 8( ایمون و مالـدر      -کیگام. تربیتی والدین را تحت تاثیر قرار دهد      

در پژوهش خود نشان دادنـد کـه بـین سـطح درآمـد و مـشکالت         
  .دار وجود داشته است رفتاری فرزندان رابطه منفی معنی

ه متغیـر ادراک از پایگـاه   به طور کلی بایـستی بیـان داشـت کـ          
توانـد    اجتماعی با توجه به رویکرد بوم شـناختی، مـی         -اقتصادی
های خاص فرزندپروری والدین را تحـت تـاثیر           ها و شیوه    سبک

دهـد،    همانگونـه کـه در پـژوهش حاضـر نـشان مـی            . قرار دهند 
اجتماعی خانواده، بـاالتر    -هرچه ادراک فرد از پایگاه اقتصادی     

بنـابراین  . یابد و بالعکس     تنهایی کاهش می   باشد، میزان احساس  
اجتماعی بـا تـاثیر غیرمـستقیم خـود         -ادراک از پایگاه اقتصادی   

تواند به کاهش رفتارهای ناسازگارانه اجتماعی و یا افـزایش              می
  .های فردی و اجتماعی در نوجوانان منجر گردد شایستگی
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Absteract 
 

The power of predicting perceived parenting styles and demographic 
variables on girl student's loneliness feeling. 

Laali-Faz A, Askari AA 
 

ntroduction: Loneliness feeling is an unpleasant status, negative emotional response and 
perceived dissatisfaction with one's social relationships. This distressing and unpleasant experience 

can be lead to cognitive, emotional and behavioral maladjustments in adolescent stage. There is some 
evidence that parenting styles are related to social competences of children and adolescents. According 
to this, some pervious researchers focus on parenting styles (authoritative, authoritarian and 
permissive) for predicting loneliness feeling in young people. On the other hand, based on 
bronfenbrenner's ecological approach, some research has shown that family contexts (socioeconomic 
status, family education and child sex) are important for understanding social development and 
loneliness feeling. Based on interactional model, the present study tries to clarify the power of 
different dimensions of perceived parenting styles and demographic variables in predicting of 
loneliness feeling for girl student adolescents. 

Methods and Materials: Method of present study was correlational and stepwise multiple regression 
model. Using multi-stage sampling, the sample volume estimated (n=416), according to Krejcie and 
Morgan formula. Three questioners, Parenting Styles and Dimensions Questionnaire, Differential 
loneliness scale and demographics were used for gathering of data.  

Results: results based on stepwise multiple regressions revealed that three stage, were the most 
significant for predicting of dependent variable (loneliness feeling). In the first stage, connection 
dimension of authoritative parenting style (warms and support) was strongly correlated with criterion 
variable(R=0.534, R2=0.385, F=0.000). In the second stage, two components (connection and 
autonomy) of authoritative parenting style could predict significantly loneliness feeling (R=0.556, 
R2=0.39, F=0.000). Finally, in the third stage, three variables (connection, autonomy and 
socioeconomic status) were the most for prediction of independent variable(R=0.563,                      
R2=0.317, F=0.000). 

Discussions: According to the results, authoritative parenting style, especially connection and 
autonomy dimensions; and socioeconomic status can decrease loneliness feeling in girl students. These 
implications should be considered by mental health organizations, parents and clinical consulters.  

Key words: Perceived parenting styles, Loneliness feeling, Demographic variables.  
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