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Abstract

چکیده
The purpose of the present study was to examine ایننپژو ن با ژدننبژا ن ژد ن ژ ننبارب ژمننبو ژبژبی ن ژاننب ژ
factor structure and psychometrics properties of the ژوهننبنژ
بان ننی ژو باینن ژبژوبیننبی سژونهننب ژویکننبی ژ نن
ژ
Children,s Loneliness Scale among the guidance
ان ژآو زانژ ب ۀژ اایمبی ژاج اژشن ژ ب ژون با ژامتگنر ژژ
school students. The research method was
و ننی
correlation (validity and reliability measurement) ژ باینن ژبژوبیننبی سژبژجبو ننژۀژآوننب ژونن با ژشننبو ژ
and the statistical population consisted of guidance ان ن ژآو ن زانژون ننهژ اایمننبی ژشننک ژوک ن انژ ژ ننب ژو ننه ژ
school students in the academic year of 2011-2012, ژنفن ژدن ژشننه ۀژنم نن ژ هن ژ091ژدن ژ ن ژازژوهننبنژآنکننبژ9911نن19
in the city of the Tehran, from which a sample of
و ب ف ژا شن ژا ژانرخنب ژشن ن ژادن ا ژون با ژشنبو ژونهنب ژ
410 students were selected by cluster random
ویکبی ژ
sampling. Measuring instruments were the سژبژونهب ژمن ژنفن ژو ن و ژ9191ژ، ژوآش ژبژبی
Children Loneliness Scale (Ashe & Wheeler, سژد ن ژد ن ژویظ ن ژد ن ژ بای ن ژانگننب ژویکننبی ژ9191ژ، ا ننمه
1985) and Self – esteem Scale (Cooper Smith, )ژان بمژش ژنرنبی ژنانبنژ ا ژGFA(ژو ه ژمبو ژوأیه ژ،
1967).To investigate the validity aspect of children
loneliness scale, confirmatory factor analysis ژدنهپژانگنب ژویکنبی ژبژمن ژنفن ژ اد نژۀژویفن ژبژو ینب ا ژ
technique (CFA) was used. There was a negative ژشباصژدن از ژونهنب ژویکنبی ژ،س بج ژ ا ژامچیهپP<1/19و
significant relationship between children loneliness ژ، ژ ژبض ه ژو د ژق ا ژ اش ژبژض یبژوبیبی ژونهنب
and self- esteem (P<0.01). The results showed that
ژدن ژ ن ژآون ژد ا نب ژ1/11ژد ادن ژدنبژ،،د ژ ب ژآلفب ژ بنتنب
the model parameters were fit. The scale reliability
ژونهب ژانگنب ژویکنبی ژ ن، نربی
coefficient, and internal consistency using ژ ژجبو نژۀژ انن ژآون زانژ
,
Cronbach s alpha was 0.75. According to the ب ۀژ اایمبی ژشک ژوکن انژ ا ا ژ باین ژبژوبینبی ژویب نت ژا ن ژ
results, the Children Coneliness Scale in the
س ژP<1/19و
community of the guidance school students in the
ژ، ژ باین، ژبی ژاب ژ بانژ نی، ژونهب ژویکبی:واژههای کلیدی
city of Tehran, has good reliability and validity
وبیبی ژ
(P<0.01).
Keywords: Children,s loneliness scale, Psychometrics

properties, Validity, Reliability.
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مقدمه
تنهایی پدیدهای است که انسانها کم و بیش آن را در زنددگی
خود تجربه میکنند .به بیان دیگر بسیاری از افراد در فرهنگها،
نژادها ،طبقات اجتماعی و در سنین و زمدانهدای مختلد هدر
ید بدده نددوعی تنهددایی را تجربده مددیکننددد ربرگونددو ،روکد ،
م آینیش و شیخ .)2002 ،2تنهایی حا تی ناخوشایند است کده
از تفاوت در روابط بینفردی کده افدراد خواهدان آن هسدتند و
روابطی که با دیگران در شرایط واقعی دارند ،نشأت مدیگیدرد.
این احساس به این د یل اهمیت دارد که هم با حاالت هیجدانی
افراد و هم با فقدر اجتمداعی ،رفتدار و سد متی در افدراد بدا ،
نوجددوان و کددودب همبسددته اسددت رکددواتر ،بددرون ،رونبددر ،
ونها سددت ،هددریو و همکدداران .)2013 ،3علددیرغددم تجربدۀ
گستردۀ احساس تنهایی در میان انسدانهدا در سدنین مختلد ،
توجه به احساس تنهایی در روانشناسی سدابقهای کوتداه دارد.
در مقابل در فلسفه ،ادبیات و مذهب آثار بسدیاری را مدیتدوان
یافت که بده احسداس تنهدایی پرداختدهاندد رکدراس د پدار و،2
 .)2001برای نمونه اندیشمندان وجودگرا بدر ایدن باورندد کده
انسان از نظر اصدا ت و ماهیدت ،موجدودی تنهاسدت رگیفدورد
اسمیت و براندل .)2003 ،1از پدیددۀ تنهدایی تداکنون تعداری
متعددی ارائده شدده اسدت؛ اشدر و پاکدت 6ر )2003تنهدایی را
آگاهی شناختی فرد از ضع در روابط فردی و اجتماعی خود
توصی میکنند که به احساس غمگیندی ،پدو ی یدا تأسد و
حسرت منتهی میشود .پاربهورست و هدو مدهیدر 7ر)1111
نی تنهایی را بهعنوان احساس ناراحتی از ان وا تعری کردهاند.
تنهایی در کودکان ،نشاندهندۀ نارسایی و ضدع ارتبدا هدای
بینفردی با همساالن است که به نارضایتی از روابط اجتمداعی
با دیگر کودکان منجر میشود ردان ،دان و بیدوزا.)2007 ،1
با مروری بر برخی تعاری ارائهشدده از تنهدایی مدیتدوان
دریافددت در تعریدد احسدداس تنهددایی تفدداوتهددای نسددبتا
شمگیری بدین صداحبنظران وجدود دارد .امدا بدا وجدود ایدن
تفاوتها ،سه مؤ فۀ اصلی در تعداری تنهدایی قابدل شناسدایی
است؛ نخستین مؤ فۀ اجتماعی احساس تنهایی است .احسداس
تنهدایی بددهروشددنی مددنعکوکنندددۀ نارسددایی روابددط اجتمدداعی
ارضاکننده است .با این حال نمیتوان احساس تنهایی را معادل
ان وای اجتماعی در نظر گرفت یا بدهعبدارت دیگدر بایدد بدین

ان واطلبی و احسداس تنهدایی تمدای قایدل شدد .تد ش بدرای
تفکی احساس تنهایی از ان واطلبی به دومین مؤ فدۀ احسداس
تنهایی منتهی میشود .احساس تنهایی احساس فاعلی است کده
ممکن است با واقعیت بیرونی همسان نباشد .به بیدان دیگدر در
حا ی که برخدی از افدراد روابدط اجتمداعی مدددودی دارندد،
احساس تنهایی را تجربه نمیکنند ،اما برخدی دیگدر بدا وجدود
برخورداری از شبکۀ روابط اجتماعی نسبتا گسترده ،از احساس
ناخوشایند تنهایی رنج میبرند .بنابراین احساس تنهایی مستل م
ادراب یددا ارزیددابی فددرد از روابددط اجتمدداعی خددود و مقایس دۀ
وضعیت کنونی با وضعیت مطلوب و آرمانی مدورد نظدر خدود
است .از دیدگاه برخی صاحبنظران این مقایسده و نددوۀ ادراب
روابط اجتماعی علت بروز احساس تنهایی است رهاکلی ،بر سون،
برنتسون و کاسیوپو2003 ،1؛ هینریچ و گا ون.)2006 ،10
سومین مؤ فۀ در برگیرندۀ ویژگیهدای عداطفی و هیجدانی
احساس تنهدایی اسدت .در بیشدتر تعداری ارائدهشدده دربدارۀ
احساس تنهایی ،از احساس ناخوشایند و هیجانهای منفی کده
اغلب افراد از آنها میگری ند ،سخن به میان آمده است .با ایدن
حال برخی از پژوهشگران به جای آنکه احساس تنهایی را ی
هیجان منفی تلقی کنند ،آن را تداعیکنندۀ پارهای از هیجانهای
منفی مانند اضطراب ،افسردگی ،دوستداشتنی نبودن و مواردی
از این دست میدانند ررایت .)2001 ،11بر این اساس احسداس
تنهایی گذرگاهی است بدرای هجدوم آوردن احساسدات منفدی
دیگر که اغلب افراد میکوشند بهصورت هشدیار و ناهشدیار از
آنها اجتناب کنند .به همین د یل نی افرادی که احساس تنهدایی
میکنند ،ع تنفو پایینی دارند و بهویژه نسبت به تواناییهدای
خود ،تردید میکنند و در رفتارهای بینفردی حا تهدایی ملدل
خجا ت ،شرم ،اضطراب ،جسارت نداشدتن ،خطرپدذیریکدم و
درونگرایی از خود نشان میدهند رهوروایت و فرنچ.)1171 ،12
احساس تنهایی زمانی بهوجود میآید کده تمداس و رابطدۀ
فرد با دیگران کاذب باشد ،به ندوی که تجربۀ عاطفی مشترکی
برای این رابطۀ دو جانبۀ فرد با دیگران متصور نباشدد و انسدان
در فرایند تماس با دیگران ،ارتبا حقیقدی و صدمیمانه نداشدته
باشد رونها سدت ،کدا یمسدتر ،دواکو ،اسدکو ت ،انگلدو و
همکار .)2012 ،13از میان اقشار مختل  ،تجربۀ احساس تنهایی
در کودکی ممکن است پیامدهای مختلفی داشته باشد .در درجۀ
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باسارتی و سوان .)2012 ،6ا بته در مقایسه با پژوهشهدایی کده
برای مطا عه و بررسی احساس تنهایی در ب رگساالن انجام شده
رجون 1111 ،7؛ جون  ،فدریمن و گاسدوی 1111 ،1؛ حجدت،1
1112؛ پر من و پپ ئو ،1112 ،10حجدت و کرانددال،)1111 ،11
پژوهش در مورد احساس تنهایی کودکان به نسدبت کدم اسدت
رآشر و ویلر .)1111 ،12یکی از دالیل ایدن امدر مدددود بدودن
تعداد اب ارهای سنجش احساس تنهایی در کودکان بوده اسدت.
در این حدوزه یکدی از اب ارهدای مفیدد و مناسدب ،پرسشدنامۀ
احساس تنهایی آشر ،هایمل و رنشو 13ر )1112است.
استفاده از مقیاس احساس تنهایی کودب را او ینبار آشدر و
همکاران ر )1112در ی پژوهش مقددماتی پیشدنهاد کردندد و
بعدددد از آن ،پژوهشدددگران دیگدددری آن را مدددورد بررسدددی و
تجدید نظر قرار دادندد .بدرای نمونده آشدر و ویلدر ر )1111در
مقایسدۀ کودکددان مند وی و مددورد غفلددت واقد شددده در بددین
همساالن ،از این مقیاس استفاده کردهاند .پژوهشدگران دیگدری
نی نظیر کاسیدی 12و آشر ر ،)1112پارخاست 11و آشر ر)1112
و پارکر 16و آشدر ر )1113نید از ایدن مقیداس بدرای سدنجش
احساس تنهایی استفاده کدردهاندد و برخدی نید در مدورد ایدن
مقیاس از زوایای مختل بدث کردهاند .با توجه به آنچه بیدان
شد و با توجه به اینکه تاکنون در ایران پرسشنامۀ آشدر و ویلدر
ر )1111مورد بررسی و اعتباریابی مقدماتی قرار نگرفته اسدت،
پژوهش حاضر بهمنظدور بررسدی روایدی و پایدایی پرسشدنامۀ
احساس تنهایی در میان کودکان ایرانی انجدام شدد ،تدا از ایدن
طریق ،اب ار معتبری برای سنجش احساس تنهایی فراهم شدود.
بدینسان ،بررسی و تعیدین روایدی و پایدایی مقیداس احسداس
تنهایی آشر و ویلر ر )1111هدف اصلی در پژوهش حاضدر در
نظر گرفته شده است.

اول احساس تنهایی را میتوان نارسایی و ضع مدسدوس در
روابط بینفدردی دانسدت کده بده تجربدۀ نارضدایتی از روابدط
اجتمدداعی منجددر مددیشددود رپددون تی و هددو مددهیددر.)1111 ،1
پژوهشها نشان میدهند که مشک ت هیجانی و روانشدناختی
بسیاری در کودکان و نوجوانان مبت به احساس تنهایی مشاهده
میشود .تجربۀ تدت فشار بودن و اضطراب ،رفتارهای پرخطر
مانند سیگار کشیدن و اسدتفاده از مدواد مخددر رپدیج،)1110،2
گری از مدرسه ،افسدردگی و اعتیداد بده ا کدل راشدر و پاکدت،
 ،)2003کمرویی و جرأتورزی پایین رپون تی و هدو مدهیدر،
 )1111و سددطوپ پددایین خودکارآمدددی ،اطمینددان بدده خددود و
ع تنفو رگاالنسکی و کاالنت ی د ازی ی )1111 ،3مواردی از
این دسدت هسدتند .در نظریدهپدردازیهدای روانتدلیدلگدری،
ریشههای احساس تنهایی در نیازهای دوران کدودکی ،دوراندی
که نخستین نیازهای کودب برای برقراری ارتبدا بده شکسدت
میانجامد ،مطرپ میشود رک ین1110 ،؛ به نقدل از برگوندو و
همکاران.)2002 ،
دیگر پژوهشگران بر این عقیدهاند کده عوامدل بسدیاری در
ایجاد احساس تنهایی در کودکان دخا ت دارند .ایدن عوامدل را
میتوان به دو دسته عوامل درونی و بیرونی مدرسه تقسیم کرد.
برخددی از عوامددل خددارح از مدددیط مدرسدده شددامل مشددک ت
خانوادگی ،انتقدال بده مدرسدۀ جدیدد ،از دسدت دادن یکدی از
وا دین یا ی موضدو عشدقی اسدت و از عوامدل مربدو بده
مدیط درونی مدرسده نید مدیتدوان بده طدرد شددن از سدوی
همساالن به د یل مهارتهدای ضدعی اجتمداعی و مشدکل در
دوستیابی اشاره کرد .برخدی از ویژگدیهدای شخصدیتی مانندد
کمرویی ،اضطراب و پایین بودن ع تنفو نید ممکدن اسدت
احساس تنهایی کودکان را در پدی داشدته باشدد رکو نددرفر و
الد .)1116 ،2پژوهشها نشان میدهد که افرادی کده احسداس
تنهایی دارند ،ا گوی متفاوتی از واکدنش اجتمداعی نسدبت بده
افددرادی کدده ایددن احسدداس را ندارنددد و تهدیددد بیشددتری در
رویاروییهای اجتماعی احساس مدیکنندد رکدواتر ،روتنبدر ،
برت ،هن ی ،بار و و همکار .)2013 ،1همچنین مطا عات نشدان
میدهد که تنهایی در دوران کودکی س مت هیجدانی پدایین را
در دوران نوجوانی پدیشبیندی مدیکندد راسدکینکا ،ون دا مدن،

روش
روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه :روش پژوهش حاضدر
از نو همبستگی است و جامعۀ آماری آن را دانشآموزان پسدر
و دختر مقط راهنمدایی مددارس شدهر تهدران در سدال 1310
تشکیل دادند که از میان آنهدا بده روش نموندهگیدری تصدادفی
خوشددهای 210 ،نفددر ردختددر و پسددر) انتخدداب شدددند .شددیوۀ
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نمونهگیری به این ترتیب بود که ابتدا از بین  11ناحیۀ آمدوزش
و پرورش شهر تهران  10ناحیه بهطور تصادفی انتخاب و سپو
از بین مدارس راهنمایی این نواحی بهصورت تصدادفی از هدر
ناحیه ی مدرسۀ پسرانه و دخترانه انتخاب شد .در مرحلۀ بعد
از هر مدرسه ید کد س و از هدر کد س بدهطدور تصدادفی
نمونهگیری صورت گرفت.
ابزار سنجش
پرسشنامة عزتنفس :برای سنجش ع ت نفدو از پرسشدنامۀ
 11سؤا ی که کوپر اسمیت ر )1167ارائه کرد استفاده شد کده
هار خردهمقیاس به نامهای ع ت نفو عمومی ر 11سؤال)،
ع ت نفو اجتماعی یا همسداالن ر 11سدؤال) ،عد ت نفدو
خانوادگی یا وا دین ر 1سدؤال) و عد ت نفدو آموزشدی یدا
تدصیلی ر 6سؤال) و مقیاس پاسخگویی دو درجهای ربلدی و
خیر) دارد .الزم به ذکر است که از مجمو امتیازات کل ایدن
پرسشنامه می توان ی امتیاز کلی برای ع تنفدو بدهدسدت
آورد و هشت پرسش از پرسش های این پرسشنامه دروغسنج
است .شیوۀ نمره گذاری این پرسشنامه به صورت صفر و ید
است .در پژوهشهدای متعددد در خدارح از ایدران رکاندت و
ردوزکو )1113 ،و در ایدران ربیابدانگرد )1371 ،بده روایدی و
پایایی مطلوب این پرسشنامه اشاره شده اسدت .بدرای نمونده
پایایی بازآزمایی ایدن پرسشدنامه در نمونده هدای انگلیسدی و
عربزبان پو از گذشت شش هفته برابدر بدا  0/71گد ارش
شده است رکدوپر اسدمیت .)1167 ،در ایدران نید بیابدانگرد
ر1370؛ به نقل از پوردهقدان ،مدمددی و مدمودنیدا)1317 ،
ضریب دو نیمۀ آزمون رتنصی ) را برای این پرسشنامه برابدر
با  0/61گ ارش کدرده اندد .ید نمونده از پرسدش هدای ایدن
پرسشنامه به این شرپ است :من اغلب احساس میکنم که از
خود شرمندهام.
1
مقياس احساس تنهایي ( : )LQبرای سنجش احساس تنهایی
از پرسشنامهای که آشر و ویلر ر )1111معرفی کردهاند اسدتفاده
شد که برای سنجش احساس تنهایی در اواخر دوران کودکی و
پیش از نوجوانی ارائه شده و  22پرسش و مقیاس پاسدخگویی
پنج درجهای رکام مخا فم =  1تا کام مدوافقم =  )1دارد .در
این مقیاس تعداد  1پرسش به این د یل که پاسخگو با احساس
2. LISREL
)4. Comparative Fit Index (CFI
)6. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)8. Normed fit index (NFI

راحتی و آرامش بیشتری نگرشهای خود را دربارۀ موضوعات
متنو بیان کند و از بروز پاسخهای جهتدار جلدوگیری شدود،
بهعنوان پرسشهای نامربو کده بده موضدوعات مدورد ع قدۀ
کودکان مرتبط هستند و در مداسبۀ امتیدازات مقیداس در نظدر
گرفته نمیشوند ،گنجانده شده است .عد وه بدرآن تعددادی از
پرسشهدای ایدن مقیداس بدهصدورت معکدوس نمدرهگدذاری
میشوند .این پرسشنامه برای استفاده در این پدژوهش از زبدان
انگلیسی ترجمه شد و سپو پرسشها و دستورا عمل مقیاس را
ند تن از متخصصان روانشناس و مشاور تأیید کردند .روایی
این مقیاس را آشر و ویلر ر )1111بهصورت روایدی تمیید ی
مبتنی بر گروههای شناخته شده گ ارش کردند و به ترتیب از
نظر روایی واگرا و همگدرا نشدان داده شدد کده بدا وضدعیت
اجتماعی خوب راحساس تنهایی کمتر با وضدعیت اجتمداعی
بدداالتر همبسددتگی دارد) ،همبسددتگی منفددی و معنددادار و بددا
وضعیت اجتماعی نامناسب همبستگی ملبدت و معندادار دارد.
آشر و ویلر ر ) 1111نشان دادند که مقیداس احسداس تنهدایی
بین کودکان طدرد شدده و کودکدان سدایر طبقدات و گروههدا
رغفلتشده ،بدث انگی و مدبدوب) تمدای ایجداد مدیکندد و
آ فای کرونباخ برابر با  0/10و پایایی بازآزمایی با طول مددت
ی سال برابر با  0/11را برای ایدن مقیداس گد ارش کردندد.
پرسش های مقیاس احساس تنهایی کودب در جددول  1ارائده
شده است.
روش اجرا و تحلیل
اعضددای نموندده پرسشددنامههددای پددژوهش را بددهصددورت
خودگ ارش دهی ،پاسخ دادند و دادهها از طریق مداسبۀ آ فدای
کرونباخ و ضریب همبستگی پیرسون بدا اسدتفاده از ندرمافد ار
 SPSSنسخۀ  11و تدلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمافد ار
ی رل 2نسخۀ  1/1تدلیدل گردیدد .در تدلیدل عداملی تأییددی
خدیدو ،3نسدبت خدیدو بده درجده آزادی )،(χ2/df
شداخ
1
2
شاخ بدرازش تطبیقدی ) ،(CFIشداخ نیکدویی بدرازش
) ،(GFIشاخ نیکویی برازش تعدیلشده ،(AGFI) 6تقریدب
ریشۀ میانگین مجذورات خطدا ،)RMSEA( 7شداخ بدرازش
1
هنجددارده )NFI( 1و شدداخ بددرازش هنجدداری هنجارشددده
( )NNFIاستفاده شد.
)1. Loneliness Questionnaire (LQ
3. Chi Square
)5. Goodness of Fit Index (GFI
)7. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)9. Normed norm fit index (NNFI
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جدول 1ـ پرسشهاي مقياس احساس تنهایي
پرسشها

ردیف
1

پيدا كردن دوستان جدید در مدرسه برایم آسان است.

1

خواندن را دوست دارم.

4

هيچكسي را براي صحبت در كالس ندارم.

3

در انجام كارهاي گروهي در كالس خوب هستم.

1

زیاد تلویزیون تماشا ميكنم.

3

پيدا كردن دوست در مدرسه برایم دشوار است.

3

مدرسه را دوست دارم.

3

دوستان زیادي در كالس دارم.

3

در مدرسه احساس تنهایي ميكنم.

11

وقتي به كسي نياز دارم ،ميتوانم در كالس دوستي پيدا كنم.

11

زیاد ورزش ميكنم.

11

دستيابي به بچههایي كه مرا دوست داشته باشند ،در مدرسه دشوار است.

14

علم و دانش را دوست دارم.

13

هيچ كسي را در مدرسه ندارم كه با او بازي كنم.

11

موسيقي را دوست دارم.

13

با همکالسيهایم همراه و جور هستم.

13

احساس ميكنم ،موضوعات و مسائل مدرسه را باید فراموش و رها كنم.

13

وقتي كه در مدرسه به كمک نياز دارم ،كسي وجود ندارد كه به او مراجعه كنم.

13

نقاشي و طراحي را دوست دارم.

11

با سایر بچهها در مدرسه جور و همراه نيستم.

11

در مدرسه تنها هستم.

11

مورد عالقة همکالسيهایم هستم.

14

بازيهاي رقابتي را خيلي دوست دارم.

13

هيچ دوستي در كالس ندارم.

توجه :پرسشهای  2،1،7،11،13،11،11،23گویههای نامربو و سرگرمکننده هستند و پرسشهای 3،6،1،12،12،17،11
بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند.

ویژگيهاي روانسنجي مقياس احساس تنهایي كودک 43 / ...
یافتهها
در جدول  2میانگین و اندراف معیار مقیاس احسداس تنهدایی
ارائه شده است.
جدول 1ـ ميانگين و انحراف معيار مقياس احساس تنهایي
متغير

n

M

SD

احساس تنهایي

311

14/43

11/33

روایی عاملی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ احساس تنهایی کودب با
استفاده از تدلیل عاملی تأییددی مدورد بررسدی قدرار گرفدت.
شاخ های برازش ا گو در جدول  3خ صه شده است.
الزم به ذکر است کده در بررسدی سداختار عداملی تأییددی
مقیاس احساس تنهدایی 1 ،سدؤال ر 11 ،11 ،13 ،11 ،7 ،1 ،2و
 )23بهمنظور اف ایش سطح شاخ هدای بدرازش از  22سدؤال
حذف و در نهایت  16سؤال برای نسخۀ فارسی نهایی در نظدر
گرفته شد .نانکه در جدول  3مشاهده میشود ،شاخ های

برازش نسدخۀ فارسدی پرسشدنامۀ احسداس تنهدایی در وضدعیت
مطلوبی قرار دارند .نسبت خیدو به درجه آزادی برابر با  2/11رکه
در مددددودۀ قابددل قبددول قددرار دارد) و تقریددب ریش دۀ میددانگین
مجذورات خطدا نید برابدر  0/061اسدت رایدن شداخ نید در
وضعیت مطلوب قرار دارد) .ع وه بر انجام تدلیل عاملی تأییدی،
بهمنظور بررسی بیشتر دربدارۀ روایدی واگدرای مقیداس احسداس
تنهایی ،ضریب همبستگی بین نمرۀ کل این مقیداس بدا نمدرۀ کدل
پرسشنامۀ ع تنفو مداسبه گردید و برابر بدا  -0/11ر)P>0/01
بهدست آمد .در جدول  2بارهای عاملی ،مجذور همبستگی با نمرۀ
کل حاصل از تدلیل ساختار درونی و عامدل پنهدان پرسشدنامه و
ضریب همبستگی هر سؤال با نمرۀ کل ارائه شده است.
نانکه در جدول  2مشداهده مدیشدود ،بیشدترین مجدذور
همبستگی با نمرۀ کل حاصل از تدلیل ساختار درونی و عامدل
مکنون پرسشنامه به سؤال  21تعلق دارد که برابر  0/11است و
کمترین مجذور همبستگی با نمرۀ کل ر )0/01متعلق بده سدؤال
 17است .در شکل  1نمودار ترسیمشدۀ تدلیل عداملی تأییددی
برای متغیرهای آشکار و پنهان ارائه شده است.

جدول 4ـ شاخصهاي برازش مقياس احساس تنهایي
مقدار بهدست آمده

مقدار قابل قبول

شاخص
خيدو به درجه آزادي )(χ2/df

1/33

كمتر از 4

شاخص برازش تطبيقي )(CFI

1/31

باالتر از 1/3

تقریب ریشة ميانگين مجذورات خطا ()RMSEA

1/133

كمتر از 1/1

شاخص نيکویي برازش )(GFI

1/33

باالتر از 1/3

شاخص برازش هنجارشده ()NFI

1/31

باالتر از 1/3

شاخص برازش هنجاري هنجارشده ()NNFI

1/33

باالتر از 1/3

جدول 3ـ بارهاي عاملي ،مجذور همبستگي با نمرۀ كل حاصل از تحليل ساختار
دروني و عامل پنهان و ضریب همبستگي هر سؤال با نمرۀ كل
سؤال

بار عاملي

ضریب تعيين

همبستگي با نمرۀ كل

سؤال

بار عاملي

ضریب تعيين

همبستگي با نمرۀ كل

1

1//13

1/14

1/11

13

1/34

1/31

1/33

4

1/31

1/11

1/33

13

.1/13

1/41

1/11

3

1/43

1/13

1/41

13

1/43

1/11

1/41

3

1/34

1/13

1/33

13

1/33

1/33

1/33

3

1/33

1/43

1 /3

11

1/31

1/31

1/33

3

1 /3

1/33

1/33

11

1/31

1/11

1/31

11

1/11

1/13

1/13

11

1 /3

1/13

1/13

11

1/33

1/41

1/33

13

1/33

1/33

1/33
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شکل 1ـ تحليل عاملي تأیيدي براي متغيرهاي آشکار و مکنون
نانکه در شکل  1مشاهده میشود ،مقادیر خدیدو ،درجده
آزادی و مقدددار تقریددب ریشددۀ میددانگین مجددذورات خطددا
( )RMSEAنی ارائه شده است .همچندین بارهدای عداملی هدر
سؤال نی بر روی پیکانهای مرتبط با آن مشاهده میشود .برای
بررسی پایایی مقیاس احساس تنهایی در پژوهش حاضر از ضریب
آ فای کرونباخ استفاده گردید که برابر با  0/71بهدست آمد.
بحث
این پژوهش که با هدف بررسی و تعیین روایی و پایایی نسدخۀ
فارسی پرسشنامۀ احساس تنهایی کودب در جامعۀ ایرانی اجدرا
شد ،نشان داد که نسخۀ فارسی ایدن پرسشدنامه شداخ هدای
روانسنجی مناسبی دارد .نتایج پدژوهش حاضدر نشدان داد کده
احساساتی از قبیل تنهایی را می توان با استفاده از مقیداسهدای
مبتنی بر گ ارش افراد دربارۀ خودشان مورد سدنجش قدرار داد.
پایایی آزمون رآ فای کرونباخ) در وضعیت مطلوبی قرار داشدت
و ساختار عاملی رروایی) نسخۀ فارسی ایدن پرسشدنامه کده از
طریددق تدلیددل عدداملی تأییدددی بررسددی شددد ،نشددان داد کدده
شاخ های برازش در وضعیت مطلوبی قدرار دارندد رجددول
 .)3نتددایج آمدداری رضددایتبخددش دربددارۀ اسددتفاده از مقیدداس
احساس تنهایی نشان داد که این مقیاس تصویر به نسبت قابدل
اعتمادی از احساس تنهایی داندشآمدوزان راهنمدایی بدهدسدت
می دهد .یافته دیگر این پژوهش ،همبستگی منفی و معنادار بین
نمرههای احساس تنهایی دانشآموزان و نمدرۀ عد تنفدو بدر
اساس مقیاس کوپر اسمیت بدود .ایدن یافتده همسدو بدا نتدایج
پژوهشهای حجت ر)1112؛ جون و همکاران ر )1111است.

نخستین نکتهای که مطرپ مدیشدود ،بددث تقددم و تدأخر
ع تنفو یا احساس تنهایی است .بهعبارت دیگر ،این پرسش
که کدامی از متغیرهای یاد شده باعدث پدیدد آمددن دیگدری
است ،پیش روی پژوهشگران خواهد بود تدا در پدژوهشهدای
آتی ،پاسخی درخور و مناسب برای آن ارائه کنندد .در مجمدو
ضرایب پایایی و روایدی مناسدب پرسشدنامۀ احسداس تنهدایی،
کوتاه بودن و سهو ت اجرا ،شدرایط اسدتفاده در موقعیدتهدا و
گروههای مختل  ،پژوهشدگران را قدادر مدیسدازد تدا از ایدن
مقیاس به طور وسیعی استفاده کنند .در جمد بنددی نهدایی ،بدا
فراخوانی پژوهشگران به قلمرو پژوهش ،حول مدور احسداس
تنهایی در سنین مختل و با در نظر گرفتن متغیرهای متندو از
قبیل جنسیت ،تفاوتهای قومی ،فرهنگی و عوامل شخصیتی د
اجتماعی ،بر این نکته تأکید میشود که این حیطه از داندش بدا
سرعت قابل م حظهای در حال رشد است .بر همین اساس در
آینده الزم است به شناخت جنبههای مؤثر احسداس تنهدایی در
تعلیم و تربیت مبادرت ورزید .بهدنبال آن پدو از تبیدین ابعداد
مختل د پدیدددۀ احسدداس تنهددایی و یددا سدداخت و اعتباریددابی
اب ارهای مناسب برای سنجش آن و شناخت متغیرهای همبسته
با آن وظای معلمان ،وا دین ،مربیان و سایر دستاندرکاران را
در قبال کودکانی که احساس تنهایی میکنندد ،از طریدق انجدام
پژوهشهای معتبر روشن ساخت.
الزم به ذکر است که در کنار نقا قوت این مقیداس ،بایدد
به مددودیتهای مطا عۀ حاضدر توجده داشدت .هدر ندد در
پژوهش حاضر سدعی شدده اسدت از نموندۀ معدرف جمعیدت
دانشآموزان مقط راهنمایی در سطح شهر تهران استفاده شود،
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