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بررسی ارتباط با همساالن درکالس درس و میزان ترغیب والدین برای ارتباط
با همساالن در احساس تنهایی دانش آموزان ناشنوای شهر کرج
دکتر قربان فتحی اقدم
دکتر علیرضا کاکاوند

چکیده :

پژوهش حاضر بهمنظور بررسی تاثیر ارتباط به همساالن در کالس درس
و میزان ترغیب والدین بررا ارتبراط برا همسراالن در احسراس تنهرایی دا رش
آموزان اشنوا شهر کرج ا جام شده است .مو ره مرورد ملال ره شرام 100
دا ش آموز دختر و پسر عاد و اشنوا بود که بره رو مو ره ریرر تفراد ی
ا تخاب شدن و با استفاده از پرسشنامه ترغیب والدینی به ارتبراط برا همتایران
مقیاس احساس تنها کودکان اشنوا و مقیاس درجه بند ررروه سرنجی مرورد
آزمون قرار رر تند.
برررا تجزیرره و ت دی ر داده هررا از رو همبسررت ی پیرسررون ت دی ر
واریا س یک راهه و آزمون  tمستق استفاده شد .تایج شان داد؛ بین احسراس
تنهایی دختران و پسران اشنوا تفاوت وجرود ردارد؛ برین احسراس تنهرایی برا
ترغیب والدینی همبست ی منفی وجود دارد و بین میزان احساس تنهایی دا ش
آموزان اشنوا بر اساس سه سلح پذیر تفاوت وجود دارد.

کلید واژه ها:

احساس تنهایی ترغیب والدین.

 1عضو هیئت عدمی دا ش اه آزاد اسالمی واحد ابهر
 2استادیار رروه روا شناسی دا ش اه بین المددی امام خمینی (ره)
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مقدمه :

درک ت ولی تاریخی کار روان شناختی بر رو تنهایی از طریق بررسری
جامع ادبیات رسترده تنهایی امکان پذیر است  .ارر چه قردمت تجربره تنهرایی
بسیار طوال ی است ولی ا جام کار پژوهشی در این حوزه بسیار جدید است .قب
از  1960ملال ات ا دکی در حروزه تنهرایی ا جرام شرده اسرت .در دهره هرا
 1930و  1940تنهایی به منظور توصیف پیامدها آسیب شرناختی ا رزوا
جسما ی و اجتماعی مورد استفاده قررار مری رر رت .از سرای هرا  1940ترا
 1960واژه سای ها  1950و  1960تنهایی به عنوان حالتی روا پزشرکی
که در تیجه ا زوا اجتماعی بوجود می آیرد در ظرر رر تره مری شرد( وود1
.)1986
در دهه ها  1960پژوهشر ران در جهرت مترامیز کرردن تنهرایی از
ا ررزوا اجتمرراعی و جسررما ی تررال

مرری کرد ررد ( وود  .)1986در دهرره

 1970روا شناسان و جام ه شناسان ملال ه تنهرایی را بره شریوه تجربری
آغاز کرد د .در این زمان تنهایی به عنوان احساسی کامال متمایز از ا رزوا در ظرر

رر ته شد (وود  .)1986در همین دهره کرار پژوهشری در حروزه تنهرایی
بسیار سریع رشد کرد .اررچه در حای حاضر پژوهش هرا زیراد در زمینره
تنهایی در بزررساالن وجود دارد اما در این زمینه در کودکران پرژوهش هرا

ا دکی صورت رر ته است .کسید و برلین ( )1999شران داد رد کره پدیرده
تنهایی در کودکی وجود دارد و ضرور است که به ملال ه تنهرایی در کرودکی
بپردازیم  .با مرور تاریخچه تنهایی کودکان کامال مشهود است که ملال ه
تنهایی کودکان از اواخر دهه  1980آغاز شده است .دلی اصدی کم تروجهی
به پژوهش در زمینه تنهایی در کودکان
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مربوط است به عقیده پژوهش ررا پیشین مبنی بر این کره کودکران ره
می توا ند تنهایی را ت م کنند و ه می توا ند م نا آن را رزار کنند  .بره
هر حای چندین ملال ه وجود دارد که خالف این ادعا را تایید مری کننرد .رشرد
قاب توجه پژوهش تنهرایی در بزررسرالی در دهره  1970و  1980تراثیر
عمده ا بر شک ریر و جهت دهری پرژوهش در حروزه تنهرایی در کودکران
داشت ( پرلمن و لندولت.)1999 1
روتنبرگ )1999( 2در قالب یک من نی میرزان پرژوهش هرا ا جرام
شده در زمینه تنهایی را در دوره کرودکی و وجروا ی برین سرالها  1950ترا
 1997توصیف کرده است .او شان داد که در اواسط دهه  1980پرژوهش در
حوزه تنهایی در کودکی و وجوا ی به سرعت رستر یا ت .این حرکت به ویژه
ب د از این که اشر )1984( 3و همکارا ش کار پژوهشی تراثیر ررذار و مقیراس
ارزیابی تنهایی کودکان و عدم رضایت اجتماعی را منتشر کرد د قوت رر ت.
بر اساس رویکرد یاز ها اجتماعی تنهایی اشی از عدم ارضا مجموعه
ا از یاز ها اجتماعی لر ا سان است .بدین م نی که رد به صرمیمیت
م بت و تماس اجتماعی با دی ران احتیاج دارد .تا زما ی کره این و ره یازهرا
اجتماعی ارضا شود احساس تنهایی وجود خواهرد داشرت .رضرایت از یازهرا
اجتماعی م بت صمیمیت و تماس با دی ران به رضایت بخشری ارتبراط اولیره
رد در وباوری با مادر در ارتباط است که بر مراح ب رد ز ردری او تراثیر

قاب توجهی دارد ( روم و ریچمن.)1980 4

Landolt 1
Rotenberg 2
Asher 3
Fromm &Reichmann 4

3

ملابق با این رویکرد یازها رشد ارضا شده می توا ند عام عدمری
مشکالت بین رد ب د باشند .این رو ره مشرکالت زیربنرا تجربره تنهرایی

تدقی می شو د .ویس )1973( 1با جهت ریر یازها اجتمراعی تنهرایی را
به دو دسته تقسیم کرد؛ تنهایی اجتماعی 2و تنهایی هیجا ی .3باور بر این اسرت
که تنهایی هیجا ی پاسخی به بود دلبست ی هیجا ی زدیرک اسرت .رود دوم
تنهایی اجتماعی به عدم درریرر در یرک شربکه اجتمراعی مربروط اسرت .او
تفریح می کند که تنهایی هیجا ی ما ند کودک کوچکی است کره والردینش او
را رها کنند و تنهایی اجتمراعی را ظیرر کرودک کروچکی مری دا رد کره همره
دوستا ش در سفر هستند و او احساس دلتن ی طردشدری راآرامی و راچیز
بودن می کند .الزم به ذکر است که اررچه ویس بین دو ود از تنهایی هیجرا ی
و اجتماعی تمیز قای شده است ولی ا واد تنهایی را اشی از قص در یراز بره
ارتباط رضایت بخش می دا د .بر اساس آ چه بیان شد یکری از اهرداف پرشوهش
حاضر بررسی تاثیر دو عام مهم (والدین و همتایان) است که تفرور مری شرود
در ارضا یازها اجتماعی کودک (صمیمیت م بت و تماس با دی رران) قرش
عمده ا دار د .رض بر این است که تنهایی هیجا ی کودکان برا ارتبراط والرد-
کودک و تنهایی اجتماعی بیشتر با ارتباط کودک-همترا مررتبط اسرت .رویکررد
پرداز شناختی تاکید دارد که پرداز شرناختی برر درک و ارزیرابی ا رراد از
ارتباط ها اجتماعی شان متمرکز است .بر اساس این رویکرد تنهایی اشی از
اخشنود ادراک شده در روابط اجتماعی رداست .رویکرد پررداز شرناختی
در تبیین تنهایی مخالف با رویکرد یازها اجتماعی است .در این
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دیدراه تنهایی اشی از عدم ارضا یازهرا لرر یسرت بدکره تیجره
اخشنود است که رد در ارتباط اجتماعی ا درک می کنرد .پیدرو و پررلمن

( )1982بیان می کنند که تنهایی وقتی کره ررد اختال ری را برین دو عامر
تجربه می کند به وجود می آید؛ ال ویی ملدب و ال ویی که از آن طریق رد بره
ارت باط اجتماعی ای می شود .به همرین عدرت هرر ررد سرلح بهینره ا از
ارتباط ها اجتماعی دارد .وقتری ارتبراط هرا اجتمراعی ررد زیرر اسرتا دارد
ملدوب یا دلخواه اتفاق می ا تند او احساس تنهایی را تجربه می کند .ملابق با
رویکرد پرداز شناختی در ارتباط با تنهرایی ا ردازه ریرر تنهرایی کودکران
اشنوا در ملال ه حاضر مبتنی بر خودرزارشی خواهد بود .بره خراطر ایرن کره
خودرزارشی تنهایی ممکن است بهتر از ارزیرابی دی رران از تنهرایی ررد م ر
والدین با همتایان باشد.
بر اساس رویکرد ر تار اختالف میان ارتباط ها ملدروب و واق ری
بود یا بود رضایت از ارتباط ها اجتماعی که به تنهایی توجیه کننده خواهنرد
بود بدکه چننی اختالف یا عدم رضایت مند ادراک شده باید شرا ه هرایی از
پریشررا ی روان شررناختی ( م رر خشررم شرررم و اضررلراب) همررراه باشررند.
یو گ )1982(1تنهایی را به عنوان پاسخ هیجا ی منفی همراه با شا ه هایی از
پریشا ی روان شناختی ت ریف می کند که در تیجه تقویت اجتماعی ابسرنده و
واکنش ها اجتماعی ابسنده و واکنش ها اجتماعی اخشنود کننده ررد
به وجود می آید.
عوامدی که می توا ند منجر به احساس تنهایی در کودکان شرو د را مری
توان به دو سته کدی تقسیم کرد  :عوام شخفیتی که با شخفیت خود کرودک
در ارتباط است و عوام اجتماعی ( برا م ای ارتباط همتا در
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مدرسه و سبک ها والدینی) .به هر حای عوام شخفیتی و اجتماعی
و تاثیرات آ ها بر تنهایی را می توان از هم جدا کرد .هر دو عامر شخفریتی و
اجتماعی می توا ند با یکدی ر ت ام داشته باشند و در برروز تنهرایی مشرارکت
کنند و هیچکدام از ظر اهمیت بر دی ر مقردم یسرتند ( چرک 1و همکراران

 .)1981ادراک عد تنهرایی اولرین ررام در پریش بینری کنترری و سررا جام
کاستن از احساس تنهایی (پرلمن و پیدو  .)1981از آ جایی که تنهایی مشکدی
بین رد یا پدیده ا روان شناختی است شخفیت می توا د به عنوان عرامدی
که منجر به تنهایی می شود تدقی شود .تایج ملال ات پیشین شران داده ا رد
که تنهایی با چند متغییر شخفیتی ارتباط م بت دارد .برا م ای ا سرردری (
جکسون و

کوکران2

1991؛ الو چان و الو3؛ 1999؛ مور و شرالتز1983 4؛

راس  5و همکاران ؛ 1984؛ راس و همکراران 1987؛ اسرترس 6و همکراران

1986؛ ویکز 7و همکاران  )1980عرزت فرس پرایین ( حجرتb1982 8؛
جو ز 9و همکاران  )1981شرم (چک و برا
 )1986روان ر جورخویی

(استوکز12
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1981؛ جرو ز و

کرارپنتر11

 )1985اضررلراب ( الیسررون 1987 1؛ رویررادو و رررروس)1976 2
کناره ریر اجتماعی (کسرید و اشرر 1992؛ رابرین 3و همکراران )1989

خودپنداره منفی ( الو و همکاران  )1999و ا امید (پک .)1991 4این و ره

تایج با یا ته ها پژوهش حجت ( )a1982که شان داد احساس تنهرایی بره
طور م نی دار با ا سردری اضلراب روان ر جورخویی عزت فرس پرایین
منبع کنتری بیرو ی روان پریشی ررایری و ا سران بیرزار همبسرت ی م برت
دارد همسو هستند.
عالوه بر عوام شخفیتی چندین عام اجتماعی و م یلی یرز وجرود
دار د که می توا ند در بروز تنهایی کودکان قش داشرته باشرند .برخری از ایرن
عوام در م یط مدرسه قرار دار د م طررد شردن یرا بری تروجهی از سرو
همتایان تغییر مدرسره راتوا ی هرا یرادریر شکسرت در دوسرت یرابی در
مدرسه و قدان مهارت ها اجتماعی .همچنین عوامدی یز در م ریط خرا واده
وجود دار د که می توا ند منجر به احسراس تنهرایی شرو د .م ر سربک هرا
مواجهه والدین مرگ والدین زاد والردین ت رارض یرا جردایی از دسرت دادن

دوست و تغییر م ز دری(.داورمنش و براتی .)1385
بنابراین یکی از اهداف ملال ه حاضر بررسی قرش ارتبراط همتایران در
بروز احساس تنهایی است به خاطر اینکره ایرن عامر تراثیر قابر تروجهی برر
تنهایی در کودکی دارد .درباره احساس تنهایی در کودکان به طور کدی و دربراره
کودکان با یازها خاص به طور ویژه ملال ات ا دکی ا جام شده است .کودکان
با یازها ویژه به خفوص اشنوایان به ظر
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می رسد که در ارتباط اجتماعی شان با همتایان و برقرار ارتبراط هرا
دوستا ه جدید مشک داشته باشند .از آ جایی که تنهرایی مری توا نرد اشری از
قص در مهارت ها اجتماعی باشد بنابراین به ملال ه مشکالت تنهایی در این
ود خاص از کودکان اهمیت قاب تروجهی داده مری شرود .کودکران اشرنوا در
برقرار ارتباط با دی ران و رستر ارتباطشان مشک دار د بره همرین خراطر
ممکن است سبت به طرد و بی تروجهی از سرو همتایا شران آسریب پرذیرتر
باشند و این خود عام احساس تنهایی در آ هاسرت(کاال جویبرار و همکراران
 )1378شان داد د که تنهایی تجربه ا ذهنی است .بنرابراین چنرین تجربره
ا ممکن است درمیان اشرنوایان و ا رراد عراد متفراوت باشرد .اسرتنبرگ 1و
همکاران( )1999شان داد د که عدت میزان اشتغای پایین ا راد با اتوا ی ها
شدید به ویژه ا رراد اشرنوا مشرکالت ارتبراطی ت رامالت اجتمراعی ضر یف و
تنهایی و ا زواست.
عدیرغم ا زایش توجه روان شناسان و جام ه شناسان در سای ها اخیرر
به سو تجربه تنهایی ملال ات تجربی ا دکی بره ایرن مشرک مهرم در میران
اشنوایان پرداخته ا رد .اسرتیون )1982( 2ملال ره ا را برا هردف شناسرایی
مشکالت روان شناختی اشنوایان در مو ه  49فر ا جام داد و به این تیجره
رسید که ا زوا اجتماعی م دولیرت اصردی همرراه برا اشرنوایی اسرت .مرور ی
و یولون )1978(3تجربه تنهایی را در دا شجویان  8دا ش اه در ایاالت مت رده
ملال ه کرد د .تایج شان داد که دا شجویان اشنوا احسراس تنهرایی بیشرتر
در مقایسه با دا شجویان شنوا دار د.
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بیکن روث )1993(1پژوهشی را با هردف توصریف ماهیرت تنهرایی در
جام ه اشنوایان بر رو یک مو ه  59فرر از اشرنوایان ا جرام داد .ت دیر
شان داد که تنهایی درجام ه اشنوایان می توا د به سه عام ت ام با خرا واده
ت ام با همتایان و عوام موق یتی سبت داده شود.

کارلسون 2و همکراران( )1991ملال ره ا را برر رو یرک مو ره 23
فر از وجوا ان اشنوا ا جام داد د .تایج شان داد که بیشتر وجوا ران اشرنوا
درجاتی از ا زوا را از سرو همتایران یرا خرا واده یرا هرردو تجربره کررده ا رد و
مشکالت ارتباطی عدت مستقیم این ا زوا تدقی می شود.
برخی دی ر از پژوهش ران عالقه خود را بر دی ر پژوهش ران رروه هرا
دارا یازها ویژه م ر کودکران مبرتال بره راتوا ی هرا یرادریر متمرکرز
ساختند .تیج پژوهش آ ها شان داد که این کودکان سبت به احساس تنهرایی
در مقایسه با کودکان بدون اتوا ی ها یرادریر آسریب پذیرتر رد (پراور  3و

لیفتیگ  )2000پژوهش ها قبدی شان داده ا د که کودکان با یازها ویرژه
درمقایسه با کودکان شنوا عاد دربرابر احساس تنهایی آسیب پذیرتر د.
همین طور پژوهش ها پیشین مشرک تنهرایی را در بزررسراالن و ره
کودکان اشنوا بررسی کرده ا د .بنابراین یکری از اهرداف اصردی ملال ره حاضرر
پرداختن به مشک تنهایی در کودکان اشنوا است.
سبک ها برخرورد والردین تراثیر عمرده ا برر ارتباطرات کودکران برا
همتایان و به د بای آن تجربه تنهایی دارد .آزاد و خود مختار که والدین بره
کودکا شان می دهند ممکن است به آ ها کمک کند که با کودکان دی ر

Backenroth 1
Chalson 2
Pavri 3
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ت امالت اجتماعی بیشرتر داشرته باشرند و حمایرت آ هرا در اکتسراب
مهارت ها اجتماعی جدید آ هرا را بره برقررار و حفرت ارتباطرات م برت یرا
همتایان توا ا می سازد .در مقاب م دودیت والدین و بود ترغیرب والردینی بره
ارتباط با همتایان ممکن است کودکران را از رصرت هرا ت امر اجتمراعی برا
کودکان دی ر م روم کند و در تیجه مشکالتی را در ایجراد یرا حفرت دوسرتی
ها رضایت بخش برا آ ها به وجود مری آورد کره ایرن عرامدی بررا ا رزایش
احساس تنهایی است( قی پور  )1385برخی از پژوهش ران اعتقاد دار رد کره
ارتباطات اولیه کودک-والد ممکن است بر ارتباط با همتایان تاثیر ب ذارد .بررا
مو رره (بیرررمن و اسررموت1991 1؛ جاکوبسررن و ویرر

2

1986؛

لیبرررمن3

1977؛ پاستور )1981 4برر همرین اسراس برین ت رامالت کرودک – والرد و
کودک – همتا یز ارتباط وجود دارد .پس منلقی خواهد بود که ب وییم ارتبراط
والد -کودک ممکن است به طور مستقیم بر تنهایی هیجا ی کرودک و بره طرور
غیرمستقیم بر تنهایی اجتماعی او تاثیر ب ذارد.

برلین کسید و بدسکی )1995(5شان دادن که دلبسرت ی را ایمرن
مادر وباوه باعث ارتباط ض یف با همتایان و روشه ریرر اجتمراعی مری شرود.
این کودکران ممکرن اسرت رصرت هرا ا ردکی بررا مشرارکت در ت رامالت
اجتماعی خشنود کننده داشته باشند .با احتمای بیشرتر طررد شرو د و زمران
زیاد را در تنهایی به سر بر د که همه این عوام می توا ند در برروز احسراس
تنهایی در آ ها قش داشته باشند .بنابراین ترغیب م بت والدین و

Bierman & Smoot 1
Jacobson & Wille 2
Lieberman 3
Pastor 4
Belsky 5
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تشویق ارتبراط برا همتایران مری توا رد در کراهش احسراس تنهرایی در
کودکان موثر باشد .والدین می توا ند مو قیت کودکشان را در ارتباط با همتایان
از طریق راهم کردن راهنمایی مناسب و واداشتن آ ها به مشرارکت در الیرت
ها روه همتا ا زایش دهند .این وض یت رضایت مند کودکان را در ارتباط با
همتایان ا زایش می دهد و مهارت ها اجتماعی آ هرا را براال مری بررد کره بره
د بای آن احساس تنهایی کاهش می یابد.
هن وود و سوال و )1994(1شان داد د که بین ا دازه شربکه اجتمراعی
والدین و ا دازه شبکه اجتماعی کودک همبست ی وجود دارد .والردین عرالوه برر
این که ممکن است کودکا شان را در جهت برقرار و حفت ارتباطات م برت برا
همتایا شان راهنمایی کنند ممکن است به صورت ال وها موثر در ر تارها
اجتماعی م بت ظاهر شرو د .کودکران والردین خرود را در ت امر برا همتایران
بزررسالشان مشاهده می کنند و از آ ها تاثیر مری پذیر رد (کسرید و بررلین
.)1999
عدی رغم اهمیت ارتباط بین ترغیب والردینی بره ارتبراط برا همتایران و
تنهایی پژوهش ران به این مسئده کمتر عالقه شان داده ا د .هدف دی رر ایرن
پژوهش بررسی رابله میان ترغیب والردین بره برقررار ارتبراط برا همتایران و
احساس تنهایی در کودکان اشنواست  .عالوه بر ت امالت والد-کودک در م یط
خا وادری ت امالت کودک-همترا در کرالس درس برر او تراثیر عمرده ا دارد.
هابر )1984(2شان داد که ارتباطرات اجتمراعی کودکران در کرالس درس برر
شک ریر ارتباطات اجتماعی آ ها در آینده تراثیر داد و آ هرا را بره مهارتهرا
اجتماعی کارآمد آشنا می سازد.

Henwood & Solano 1
Huber 2
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اک ر ملال اتی که در زمینه ارتباط کودک با همتا صورت رر تره شران
داده ا د مشکالت اجتماعی که ممکن است کودکان با آ هرا روبره رو شرو د برا
وه ارتباط با همتایان در م یط مدرسره م ر عردم پرذیر از سرو همترا
داشتن دوست طرد شدن اسرناد درو ری و روشره ریرر اجتمراعی مررتبط
هستند .همه این و ه مروارد مری توا نرد پریش بینری کننرده مسرتقیم تنهرایی
کودکان باشند .چندین ملال ه یز در ارتباط با میزان پذیر در میان همتایران
و احساس تنهایی صورت رر ته است .برا م ای مری تروان بره ملال ره اشرر و
همکاران ( )1984اشاره کرد .بیشتر این ملال ات به این تیجره رسریده ا رد
کودکا ی که سلح پذیر پایین ترر از سرو همتایران دار رد در مقایسره برا
آ هایی که سلح باالتر دار د تنهاتر د .برر همرین اسراس هردف اصردی دی رر
پژوهش حاضر بررسی ارتباط برین ارتبراط همتایران در کرالس درس و تنهرایی
کودکان اشنوا است.
رضیه ها این پژوهش عبارتند از:
بین میزان احساس تنهایی دختران و پسران شنوا و اشنوا تفاوت وجرود
دارد.
بین میزان ترغیب والردینی بره ارتبراط برا همتایران و احسراس تنهرایی
کودکان اشنوا رابله وجود دارد.
بین میزان احساس تنهایی کودکان اشنوا برا سرلوپ پرذیر از سرو
همتایان تفاوت وجود دارد.
بین ود سبک ها ر تار والدین ( پذیر ده – بی توجره و طردکننرده)
با میزان احساس تنهایی کودکان اشنوا را بله وجود دارد.
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روش:

جام ه آمار و مو ه آمار  :جام ه آمار پژوهش حاضرر کدیره دا رش
آموزان دختر و پسرر عراد و اشرنوا پایره چهرارم و پرنجم مقلرع دبسرتان

شهرستان کرج بود د که در سای ت فیدی  88-89در مدارس ایرن شهرسرتان
مشغوی به ت فی بود د .از جام ه آمار دا ش آموزان عراد بره رو مو ره

ریر تفاد ی  50فر ( 25دختر و  25پسر) و از جام ه آمار دا ش آمروزان
اشنوا یز به همین رو

 50دا رش آمروز (  25دخترر و  25پسرر) بررزیرده

شد د در هایت مو ه مورد ملال ه از  87دا رش آمروز دخترر و پسرر عراد و

اشنوا تشکی شد و  13فر به عدت عردم تکمیر کامر پرسرش امره حرذف
شد د.
یکی از دالیدی که باعث شد مو ه مورد ملال ره از میران دا رش آمروزان
پایه چهارم و پنجم ا تخاب شو د این بود که دا ش آموزا ی در پرژوهش شررکت
داده شو د که به خوبی سبت به هم آشنایی داشته باشرند و بتوا نرد بره شریوه
مناسب یکدی ر را ارزیابی کنند .برا ت قق چنین هرد ی اقردام دی رر یرز
صورت رر ت  .دا ش آموزا ی که جدیدا به مدرسره مرورد ظرر آمرده بود رد از
جریان مو ه ریر کنار رذاشته شد د  .همچنین دا ش آموزا ی که هر دو والرد
یا یکی از آ ها را از دست داده بود د به دو دلی از جریان پژوهش کنار رذاشرته
شد د .خست بود هر دو والد یا یکی از آ ها خود منجر به احساس تنهرایی در
دا ش آموزان می شود و دوم اینکه یکی از متغیرهرا برا اهمیرت در پرژوهش
حاضر قش والدین در حمایت از کودکان به منظور برقرار ارتباط برا همتایران
است.
پرسشنامه ترغیب والدینی به ارتباط همتایان برا ا دازه ریر میرزان
ترغیب کودکان از سو والدین برا برقرار والدین برا همتایران از پرسشرنامه
ترغیب والدینی به ارتباط همتایان استفاده شد .این پرسشنامه از
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سیاهه مدیریت والدینی بر ارتباط همتا 1که توسط مو تر )2000(2تهیه
شده اقتباس شده است .مقیاس مو تر( )2000از چهار خرده مقیاس تشرکی

شده و دارا  25آیتم است .خرده مقیاس هایی که از طریق این آزمرون ا ردازه
ریر می شو د عبارتند از :
بی تفاوتی والدین
جهت دادن برا ا تخاب دوستان از سو والدین
بازدار والدین از برقرار ارتباط با همتایان
 -4حمایت والدین از کودکان جهت برقرار ارتباط با همتایان
همان طور که اشاره شد در پژوهش حاضر از پرسشنامه ترغیب والردینی

به ارتباط همتایان استفاده شد کره توسرط الهرارین در سرای ( )2004تنظریم
شده است .این آزمون دو خرده مقیاس بازدار و حمایت والردین از ارتبراط برا
همتایان را ا دازه ریر می کنرد .مقیراس حاضرر دارا  10سرئوای اسرت کره
دا ش آموزان باید به سئوای ها آن بده یا خیر پاسخ دهند .پایایی ایرن آزمرون
شرده اسرت کره در سرلح 0/01

به رو آزمون – پس آزمون  0/70ررزار
م نی دار است.
مقیاس احساس تنهایی کودکان اشنوا :این مقیراس توسرط الهرارین در

سای ( )2004تهیه شده است و دارا  23موق یت است که بررا ه رموق یرت
دو پاسخ ممکن وجود دارد(الف و ب) .دا ش آمروزان بایرد ب رد از خوا ردن هرر
موق یت یکی از دو پاسخ را ا تخاب کند .یکی از این پاسخ هرا رویرا احسراس
تنهایی وی یدی ر این و ه یست .بره پاسرخی کره مرن کس کننرده احسراس
تنهایی است یک مره داده می شورد اما به پاسخ دی ر مره صفر

Parental Management of Peer Inventory (PMPI) 1
Mountes 2
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ت دق می ریرد .با جمع مره در  23موق یت مره ک تنهایی برا هرر
کودک به دست خواهد آمد که حداق و حرداک ر آن از  0ترا  23خواهرد برود.
پایایی این آزمون یز به رو

آزمون – پس آزمون  0/87رزار

شده است که

در سلح  0/01م نی دار است.
مقیاس درجه بند ا ردرزینی(رروه سنجی) :به منظرور ا ردازه ریرر
سلح پذیر دا ش آموزان توسط همتایان درمدارس از ایرن مقیراس اسرتفاده
شد .ب د از اسرتفاده از رو ررروه سرنجی در مردارس سرلح پرذیر دا رش
آموزان بوسیده همتایان(پایین متوسط باال) ت یین رردید .بره هرر دا رش آمروز
لیستی از همه همکالسی ها مشارکت کننده در پرژوهش داده شرده و از آ هرا
خواسته شد که در یک مقیاس درجه بند از  0-4مشخص کننرد کره ترا چره
ا دازه هر همکالسی خود را دوست دار رد .ب رد از اسرتخراج مرره خرام دا رش
آموزان مره آ ها به مره  zتبئی شد و براساس مرره هرا  zبردیت آمرده در
سه سلح پذیر باال متوسط و پایین به صورت زیر دسته بند شد د.
سلح پذیر

باال :مره  +0/5و باالتر

سلح پذیر

متوسط :مره  +0/5و -0/5

سلح پذیر

پایین :مره -0/5
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مقیاس سبک ها ر تار والدینی (پذیر ده بی توجه و طردکننده)
این مقیاس توسط الهارین ( )2004تهیه شرده و سره رود سربک والردینی را
ا دازه ریر می کنرد  .ایرن مقیراس دارا  20موق یرت اسرت کره بررا هرر

موق یت  3پاسخ وجود دارد ( الف ب ج) دا ش آموزان باید ب د از خوا دن هر
موق یت یکی از سه پاسخ را ا تخاب کنند.
پایا ی این مقیاس به ور پیش آزمون – پس آزمون برا ررد مقیراس هرا
پذیر ده بی توجه و طردکننده به ترتیب  0/71 0/71 0/87رزار

که در سلح  a ≥ 0/01م نی دار است.
یا ته ها:

شرده

ت دی داده ها حاص با اسرتفاده از آزمرون  tضرریب همبسرت ی پیرسرون و
ت دی واریا س چند یا ته را آشکار ساخت.
جدول  :1مقایسه احساس تنهایی دانش آموزان شنوا و ناشنوا
شاخص های آماری

انحراف

تعداد

میانگین

ناشنوا

42

18/10

1/49

شنوا

45

4/16

2/67

گروه ها

استاندارد

T
33/61

سطح معنی
داری
0/01

هما لور که در جدوی  1دیده می شود بین میا ین مره ها احساس تنهایی

دا ش آموزان شنوا و اشنوا تفاوت وجود داشت ( )p =0/005بردین م نری کره
دا ش آموزان اشنوا سلوپ باالتر از تنهایی را در مقایسه با دا ش آموزان شنوا
رزار کرد د.

16

جدول  -2مقایسه ترغیب والدین به ارتباط با همتایان
و احساس تنهایی کودکان ناشنوا
شاخص های آماری
گروه ها

تعداد

7/93

0/165

1/204

0/276

ترغیب کننده

23

/09

غیر ترغیب کننده

19

/32

17
19

-0/607

ن

استاندارد

میانگین

R

0/0001

میانگی

انحراف

خطای استاندارد

P

هما لور که در جدوی  2دیده می شود بین احساس تنهایی و ترغیب والردین
همبست ی منفی وجود دارد .برا بررسری رضریه سروم از ضرریب همبسرت ی
پیرسون استفاده شد .تایج شان داد که احساس تنهایی با ترغیب والردینی بره
طور منفی همبست ی دارد ( P > 0/0001و .) r = -0/607

جدول  -3مقایسه احساس تنهایی دانش آموزان شنوا با سطح پذیرش
متفاوت از سوی همتایان
منابع تغییرات

مجموع
مجذورات

میانگین

درجه آزادی

بین گروهی

82/070

درون گروهی

9/549

39

کل

91/619

41

مجذورات

2

41/035
0/245

F

167/603

سطح معنی
داری
0/0005

با توجه به جدوی  3بین احسراس دا رش آمروزان اشرنوا برا سرلوپ پرذیر
مختدف از سو همتایان تفاوت وجود دارد .برا ت یین تفاوت میرزان احسراس
تنهایی در دا ش آموزان اشنوا که از میزان پذیر متفاوتی در میران همتایران
خود برخوردار بود د از ت دی واریا س یک راهه استفاده شرد .ترایج شران داد
که بین میزان احساس تنهایی دا ش آموزان براساس سه سلح پرذیر تفراوت
وجود دارد ( P > 0/0005و .)f)2.39( =167/603
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جدول  -4مقایسه جفتی میانگین احساس تنهایی در دانش آموزان
ناشنوا با سه سطح پذیرش (پایین ،متوسط ،باال)
میانگین تفاوت سطوح

سطح معنی داری

گروه های مقایسه

2/068

0/0001

پذیرش پایین

3/778

0/0001

پذیرش متوسط

1/715

پذیرش پایین
پذیرش متوسط
پذیرش باال
پذیرش باال

0/0001

با توجه به جدوی  4ترایج آزمرون ت قیبری شرفه شران داد کره صرر ا تفراوت
میا ین مره ها احساس تنهایی بین دا ش آموزان اشنوا برا سرلح پرذیر

پایین و سلح پذیر متوسط ( ) P >0/0001م نی دار است و بین میرا ین
احسرراس تنهررایی دا ررش آمرروزان اشررنوا بررا سررلح پررذیر برراال و متوسررط
( )p=0/754تفاوت م نی دار وجود دارد( .جدوی شماره )4چ
جدول  -5خالصه تحلیل رگرسیون استاندارد شده برای پیش بینی نمرات
احساس تنهایی براساس سبکهای رفتاری والدین
متغیر

B

Beta

T

P

سبک پذیرنده

0/062

0/69

0/302

0/764

سبک طرد کننده

0/150

0/109

-0/481

0/633

سبک غفلت کننده

0/228

0/185

0/057

0/297

0/250

مقدرا R

هما لور که جدوی  5شان می دهد با استفاده از ت دیر رررسریون در سرلح
م نادار  ≥α 0/01می توان رفت که سبک ها ر تار والدین می توا رد در
یک مدی م نی دار میزان احساس تنهایی رز دان را پیش بینی کند و ترایج
شان داد که اساس تنهایی با سبک ها ر ترار والردینی همبسرت ی پرایینی
دارد.
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بحث و نتیجه گیری:
یکی از تایج پژوهش حاضر این اسرت کره برین میرزان تنهرایی اشرنوایان و
دا ش آموزان شنوا تفاوت وجود دارد .این یا ته با تایج پژوهش مور ی و یولون
( )1986همخوا ی دارد .در ملال ه ا کره آ هرا در میران دا شرجویان شرنوا و
اشررنوا بیشررتر از دا شررجویان شنواسررت .اسررتنبرگ و همکرراران ( )1999در
پژوهشی دی ر شان داد د که احساس تنهرایی بخرش رایجری از ز ردری ا رراد
اشنوا را تشکی می دهد .همین طرور اسرتیو ز )1982( 1ا رزوا اجتمراعی از
همراهان اشنوا اکتسابی م ر ی کرد .در تبیین این یا ته می توان بیران کررد
که وجرود تفراوت در ویژرری هرا ررد اجتمراعی و روا شرناختی در میران
کودکان شنوا و اشنوا قش مشثر در تفاوت میرزان احسراس تنهرایی در آ هرا
باز می کند .یکی از دالی مهم برا وجود احساس تنهایی بیشتر در کودکران
اشنوا در مقایسه با کودکان شنوا این است که اشرنوایی بره طرور جرد رشرد
اجتماعی کودکان شنوا را ت رت تریثیر قررار مری دهرد .کرودک اشرنوا ت امر
اجتماعی کمتر و متفاوتی سبت به کودک شنوا دارد بره همرین دلیر از ظرر
اجتماعی رشد متفاوتی خواهد داشت.
د یا کودک اشنوا به ظر می رسد که سربت بره کرودک شرنوا م ردودتر
است ارر چه بیشتر کودکان اشنوا در خا واده ها شرنوا رشرد مری کننرد امرا
ت امالت آ ها بیشتر به ا راد و جام ه اشنوا م دود می شود.
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همین شرایط در کودکان اشنوا به کاهش مهارتها اجتمراعی و قرص در
رشد ارتباط مناسب با کودکان شنوا منجر میرردد که ایرن خرود دلیدری بررا
عدم رضامند از ارتباط اجتمراعی در آ هرا و ا رزایش احسراس تنهرایی بیشرتر
است.
با مرور ادبیات پژوهشی اشنوایی متوجره میشرویم کره ایرن کودکران در
مقایسه با کودکان شنوا بیشرتر در خلرر تجربهمشرکالت ر ترار اجتمراعی و
روا شناختی هستند کره ایرن خرود عرامدی بررا ا رزایش احسراس تنهرایی در
ا هاست.
یا ته دی ر این بود احساس تنهرایی و ترغیرب والردینی همبسرت ی منفری
وجود داشت .پژوهشها مت دد تیکید دار د که ت امالت اولیه والدین کودک
اثرات ا کار اپذیر بر ارتباط ب د کودک با همساالن و همتایرا ش دارد (بررا
مو ه جاکوبسن و وی 1986؛ لیبرمن  1977؛ پاسرتور  .)1981از آن جرایی
که ر تار اجتماعی آموختنی است والدین بر رشد اجتمراعی و هیجرا ی کودکران
به خفوص در دوره کودکی بسریار تریثیر رذار رد .در رآینرد جام ره پرذیر و
ت ام والد کودک است که کودکان از والدین ر تارها اجتمراعی و ارز هرا
اجتماعی مناسب م ر دوسرت داشرتن کمک کرردن و همکرار برا دی رران را
میآموز د .در این جریان والدین رصتهایی برا یادریر و تمرین مهارتهرا
مشثر پاسخدهی و کنش متقاب ظیر رعایرت وبرت و اینکره چلرور برا دی رران
ارتباط برقرار ساز د را با کودکان راهم میساز د که این خود عام مشثر برا
رشد کودکان در برقرار دوستی ها جدید مو قیرت آمیرز و ا رزایش کفایرت
اجتماعی در آ هاست .چندین ملال ه شان دادها د که برین احسراس تنهرایی و
حفت دوستی ها رابله منفی وجود دارد (اشر و همکاران  1984پارکر و
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سی 1996 1؛رن شاو و برون  .)1993همچنین احساس تنهرایی کودکران
رابله م بتی با احساس تنهایی والردین دارد (هرن وود و سروال و 1994؛ لروب
دی 2و پرلمن .)1986
ترغیب کودکان از سو والدین بره برقررار ارتبراط برا همتایران یکری از
عوام مشثر در اجتناب از احساس تنهایی است .چنرین والردینی کودکران را در
ایجاد روابط دوستا ه رضایت بخش حمایت میکنند .از طر ری کودکران چنرین
والرردینی مهارتهررا اجتمرراعی جدیررد را یرراد میریر ررد یررادریر چنررین
مهارتهایی به برقررار ارتبراط مو قیرت آمیرز منجرر شرده کره در تیجره آن
احساس تنهایی کاهش مییابد.
یا ته دی ر پژوهش حاضر وجود تفاوت در احساس تنهرایی دا رش آمروزان
اشنوا دارا سلوپ پذیر متفراوت برود .میرزان تنهرایی در دا رش آمروزان
اشنوایی که سلح پذیر باال و متوسط داشتند از دا رش آمروزا ی کره سرلح
پذیر پایین داشتند متفاوت بود .دا ش آموزان با سلح پذیر پایین احساس
تنهایی باالتر در مقایسه با دو رروه دی ر داشتند .ایرن تیجره برا یا تره هرا
پیشین (اشر و ویدر1985 3؛ کریک 4و لرد 1993؛رن شراو و بررون 1992؛5
یو گ بدد 6و همکاران  )1999همخوان است .تیجه بدست آمده کامال منلقری
به ظر میرسد زیرا کودکا ی که از سرلوپ پرذیر براالتر توسرط همتایران
برخوردار باشند به احتمای بیشتر رصت هایی را برا حمایت اجتماعی و
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هیجا ی خواهند داشت .همتایان چنرین کودکرا ی آ هرا را بیشرتر دوسرت
خواهند داشت و از الیت ها اجتماعی توسط همتایران م رروم مری شرو د.
آ ها مهارتها اجتماعی بیشتر را کسب میکننرد کره ایرن خرود منجرر بره
سازرار آسان تر با ا راد دی رر بره خفروص همتایران میشرود .م مروالادراک
کودک پذیر ته شده از سو همتایان به رو ها است که باعرث ا رزایش عرزت
فس اعتماد به فس و احسراس اعتمراد بره دی رران شرده که در تیجره مرا ع
احساس بی ا ی و تنهایی کودک در مدرسه میشود .همین طور کودکرا ی کره
از سلوپ پذیر باالیی برخوردار د دوسرتان بیشرتر دار رد .اشرر و همکراران
( )1984پررارکر و سرری ( )1996پررارکر و اشررر ( )1993رن و شرراو و برررون
( )1992بیان میکنند کره دوسرتیها منجرر بره کراهش احسراس تنهرایی در
کودکان میشود.
در مقاب کودکا ی که از سلوپ پذیر پرایین برخوردار رد در مقایسره برا
کودکان با سلوپ پذیر باالتر سرلوپ براالتر از احسراس تنهرایی را شران
میدهند .برخی از پژوهشر ران (بررا مو ره کسرید و اشرر 1992؛ اشرر و
همکاران  1984پارک هورست سی  1و اشر  )1992عقیده دار د کره کودکران
با سلوپ پذیر پایین تر سبت به کودکان با سلوپ پرذیر براالتر احسراس
تنهایی بیشتر دار د.
وای 2و همکاران ( )1984عقیده داشتند که ا زوا در کالس درس اشری از
شک ریر احساس مورد توجه بودن و طرد شدن از سو همتایان و دریا رت
توجه ا دک در الیت ها همتایان است .ایرن مسرئده میتوا رد بره مشرکالت
ر تار بیشتر م احساس عدم امنیت ترس از شکست ر تار اجتنابی
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کنارهریر اجتماعی و ر تار پرخاش را ه در کودکران منجرر شرود .چنرین
مشکالتی احساس طرد شدری از سو همتایان و به د بای آن احسراس ا رزوا را
بیشتر میکند.
آخرین یا ته پژوهش حاضر بررسی رابله ود سبک ها ر تار والردینی
با میزان احساس تنهایی کودکان اشنوا بود تایج شران داد کره هرید کردام از
سبک ها ر تار پذیر ده بی توجه و طرد کننده پیش بینی کننرده احسراس
تنهایی کودکان یستند .شاید بتوان دلی این مسریله را بره تیثیرررذار بیشرتر
همتایان سبت داد .به خفوص در خا وادههایی که والدین کودک اشنوا شرنوا
هستند ممکن است ارتبراط برا کرودک دچرار قفران شرود و کرودک در بیران
همتایان خرود بره خراطر وجرود تجربرهها مشرترک از ظرر اجتمراعی و روان
شناختی و اتوا ی یکسان بیشتر تیثیر بپذیرد .تیجره پرژوهش حاضرر برا ترایج
پژوهشها قبدی هم خوا ی دارد .برا مو ره میتروان بره پرژوهش بررلین و
بکسدی و کسید  1995برلین واسموت  1991اشاره کررد آ هرا در پرژوهش
خود به این تیجه رسید د که تجربهها دلبست ی منفی اولیره برین کرودک و
والدین ممکن است پیش بینی کننده احساس عدم امنیت و تنهایی در کودکران
باشد.
دلی عدم همخوا ی تایج به دست آمده را میتوان این رو ه تبیین کرد به
ظر میرسد در مو ه پژوهش حاضر واد پذیر ده به م نا واق ری کدمره وجرود
داشت .م موال زما ی که م دولیتی شک میریرد ظام کر و عراطفی-روا ری
والدین در برابر چنین م دولیتی واکنش منفی شان میدهد و این مسئده باعرث
میشود که پذیر ده بودن در خا وادهها آ ها م نا واق ی پیدا کند و احتمرای
تجربهها دلبست ی م بت را کاهش میدهد.
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