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  مقدمه

کـه بسـیاري از    اي گونـه بـه  اسـت؛  انسان موجودي اجتماعی و نیازمند برقراري ارتباط با دیگـران  

تنها از طریق تعامل بین فردي و ارتباطات اجتمـاعی   یش ها وخالقیتنیازهاي متعالی و شکوفایی استعدادها 

جهـت تسـهیل    هـایی  رتمهاتا  کند میبه همین دلیل انسان همواره سعی . آید میو به فعل در  شود میارضا 

بـه نقـل از برنـا و     ،1372 ،بیابـانگرد ( .ارتباط خود با دیگران کسب نماید و بر تکامل شخصی خود بیافزاید

 هـاي  محـیط . آورد مـی فشار زیادي بر اشـخاص وارد   ،جدید زندگی ◌ٔ شیوهاز طرف دیگر،  )1390سواري، 

 1الزاروس. کنـد  میارتباط بین فردي گسترده را ایجاب  ◌ٔ شبکهیک  ، خانوادگی، دوستانه، آموزشی و کاري

بـین فـردي یکـی از     ◌ٔ شـبکه که نگهداري روابط سالم در این  کند میادعا ) 2009به نقل از توران،  ،1967(

در این شـبکه   تواند میتوفیقی که فرد . است کننده تخریبشروط الزم براي زندگی، بدون فشار روانشناختی 

و تفسیرهاي شخصی رخدادهایی کـه پیرامـون فـرد اتفـاق      ها دریافتد، به چگونگی دست آوره اجتماعی ب

 .  وابسته است -او بستگی دل هاي سبکبر اساس  - افتد می

 3بستگی دلبه نام سیستم رفتار  2، انسان با یک سیستم روانی ـ زیستی)1969(مطابق نظریه بالبی 

این سیستم، ارزش انطباقی داشته و فرد را به حفظ نزدیکی و همجواري با افراد مهم زندگی . شود میمتولد 

بماند تا شانس او  ها آنتهدیدآمیز نزدیک  هاي موقعیتدر  تواند میـ کسانی که کودك  4بستگی دلیا تصاویر 

که پیوند بین کودك و بالبی معتقد بود  ،در واقع .دهد میبراي سازش یافتگی و بقا افزایش یابد ـ سوق 

 هاي بازنماییبر این اساس، . مراقب بر تحول روانشناختی کودك و عملکرد او در بزرگسالی تأثیر بسزا دارد

در بزرگسالی تأثیر  بستگی دلبه نحو قابل توجهی در روابط  شوند میکه در کودکی بنا نهاده  بستگی دلذهنی 

 )1391ه نقل از پناغی و همکاران، ب ؛2006شاور، ( .دندگر میو به اشکال گوناگونی متجلی  گذارند می

و اتفاقاتی که در  بستگی دلکودك در طول سال اول زندگی انتظاراتی را از نحوه تعامل خود با تصویر 

که بالبی به  5، شکل داده و به تدریج این انتظارات را در قالب یکسري بازنمایی ذهنیدهد میپیرامونش رخ 

، 8کولینز و فینی ؛a2000، 7پیتروموناکو و بارت( .کند می سازي درون، گوید می 6آن الگوهاي فعال درونی

2004(  

الگوهاي  مفهوم )2005، 9میکالینسر و شیور(الگوهاي فعال دیگران و یا الگوهاي فعال خود  

پیتروموناکو و (در روابط بزرگسالی بوده  بستگی دلدرونی، پایه و اساس فهم چگونگی تأثیر فرآیندهاي 
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سات و ، احساها شناختاولیه با  بستگی دلو علت اصلی تداوم و پیوستگی بین تجارب ) a2000بارت، 

 هاي سبک ◌ٔ زمینهانجام شده در  هاي بررسیبا  )2005میکالینسر و شیور، (.رفتارها در روابط فردي است

و  2ناایمن ـ اجتنابی بستگی دل، 1ایمن بستگی دلسه الگوي ) 1978(سوي آینزورث و همکاران از  بستگی دل

بهنجار و نابهنجار روابط بین شخصی  هاي ویژگی .شناسایی شد 3ناایمن اضطرابی ـ دوسوگرا بستگی دلو 

ایمن با  بستگی دل، ها پژوهشبنابر نتایج . اشخاص رابطه دارد بستگی دلعمیق با سبک  اي گونهبه 

از صمیمیت و  تري پاییناجتنابی با سطوح  بستگی دلارتباطی مثبت شامل صمیمیت، خرسندي،  هاي ویژگی

دوسوگرا با شور و هیجان و دل مشغولی در مورد روابط بین فردي توأم با  بستگی دلتعهد و سبک 

 بستگی دل هاي سبککه  اي گستردهبا توجه به تأثیرگذاري  )1990، 4فینی و نولر( .خرسندي کم مرتبط است

به . حائز اهمیت است گذارد میبررسی آن و پیامدهایی که به جا  ،داشته باشد ها انسانبر زندگی  تواند می

، 5کسیدي(ایمن، با اعتماد به نفس و اعتماد به دیگران  بستگی دلدر مطالعات مختلف بین سبک  ،عنوان مثال

و دلبسته ناایمن با ) 2000فینی، (و سالمت روان ) 1379مظاهري، (، سازگاري زناشویی )1998، 5کسیدي(

فشارهاي روانی و مشکالت بین فردي  ،)2001و همکاران،  6لوپز(اختالالتی چون افسردگی و اضطراب 

و مشکالت زناشویی ) 2003وي و همکاران، (اضطراب  ، ، ناامیدي، خشم )2005و همکاران،  7وي(

  .مستقیم وجود دارد ◌ٔ رابطه) 1379مظاهري، (

مثبت  ◌ٔ رابطهبا سایرین است و نبود یک  بخش رضایتمثبت  ◌ٔ رابطه، پاسخی به فقدان یک احساس تنهایی

و احساس تنهایی  بستگی دلگرچه در نظریه بالبی . ارتباط دارد بستگی دل هاي سبکعمیقاً با  بخش رضایت

براي  تواند می بستگی دل، برخی از پژوهشگران معتقد هستند نظریه اند نشدهدر نظر گرفته  هم بامرتبط 

حالتی ناخوشایند است  ،تنهایی. احساس تنهایی در دوران کودکی چهارچوبی فراهم کند گیري شکلبررسی 

که از تفاوت در روابط بین فردي که افراد خواهان آن هستند و روابطی که با دیگران در شرایط واقعی 

ت هیجانی افراد هم با فقر االبا ح این احساس به این دلیل اهمیت دارد که هم. گیرد میدارند، نشأت 

، هالست ونکواتر، برون، رونبرگ، ( .است هم بستهاجتماعی، رفتار و سالمتی در افراد بالغ، نوجوان و کودك 

تنهایی را آگاهی شناختی فرد از ضعف در روابط فردي و ) 2003( 9اشر و پاکت )2013، 8هریس و همکاران

. شود میکه به احساس غمگینی، پوچی یا تأسف و حسرت منتهی  کنند میو اجتماعی خود توصیف 

مثالً پیوندهاي (بر اساس ماهیت کمبود اجتماعی ) 2005، 11به نقل از ارنست و کاسیپو ؛1975(10ویس
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در اثر  تنهایی ناشی از انزواي عاطفی. شد قائلبین تنهایی عاطفی و اجتماعی تمایز ) صمیمی و اجتماعی

ظاهر ) معموالً همسر یا والد، دوست و کودك(صمیمی  ◌ٔ رابطهفی نزدیک یا یک طاع بستگی دلفقدان یک 

 ◌ٔ شبکهتنهایی ناشی از انزواي اجتماعی در اثر فقدان یک . آن اضطراب و ترس است ◌ٔ مشخصهو  شود می

و فقدان تأیید از طرف دیگران  ارزشی بی، هدفی بیآن خستگی،  ◌ٔ مشخصهو  شود میاجتماعی جذاب ظاهر 

در سالمت و بهزیستی  سبب شناختیپژوهشی موید آن است که احساس تنهایی یک عامل  هاي یافته .است

، 1هنریچ و گالونی(ی و درازمدت جدي در بهداشت روانی و پیامدهاي آن استگوناگون  هاي جمعیت

به این نتیجه ) 2003(همکاران و  3هاوکلی. دارد) 2013و همکاران،  2جارمکا(جسمانی و سالمت  )2006

رسیدند که افراد داراي احساس تنهایی در تعامالت اجتماعی خود، احساسات مثبت کمتري دارند و 

هوروتیز و فرنچ، (تحقیقات . احساس تنهایی با صمیمیت کمتر، عدم اطمینان و تعارض همبسته بود

ن است که افرادي که احساس از آحاکی ) 2006اسیپو و همکاران، به نقل از ک ؛1984، سوالنو اسلوان؛1979

 ها آنکه دیگران  کنند میبرخوردارند و احساس  تري ضعیفاجتماعی  هاي مهارتمعموالً از  ،کنند میتنهایی 

 هاي مهارتافراد مبتال به احساس تنهایی نسبت به . دانند میاجتماعی نسبتاً غیر ماهر  هاي زمینهرا در برخی 

پژوهش  )2006نقل از کاسیپو و همکاران،  به( .هستنداضطراب زیادي  ◌ٔ تجربهاجتماعی خود مستعد 

نشان داد احساس تنهایی در کودکان ناایمن اجتنابی پایین و در کودکان ایمن ) 1995(و همکاران  4برلین

ایمن بیشتر از  ساالن بزرگدر  خود آشکارسازيمتوسط است، اما نتایج تحقیق دیگري حاکی از آن است که 

  )1991، 5میکالینسر و ناچشون(.اجتنابی است النسا بزرگ

پس انتظار . تنهایی همبستگی دارد احساس با خود آشکارسازياعالم داشت که فقدان ) 1987( 6استوکس 

طبق  )1991میکالینسر و ناچشون، (.احساس تنهایی در افراد ناایمن بیشتر از افراد ایمن گزارش شود رود می

معنادار دارد و  ◌ٔ رابطهتنهایی  احساس بااجتنابی و اضطرابی در زنان  بستگی دل) 2006(پژوهش فینی 

اجتنابی و  بستگی دلمعنادار داشته، اما بین  ◌ٔ رابطهتنهایی  احساس بااضطرابی در مردان نیز  بستگی دل

  . معناداري یافت نشد ◌ٔ رابطهاحساس تنهایی در مردان 

افراد با . در ارتباط باشد بستگی دل هاي سبکبا  تواند میمسائلی است که  از دیگر 7نشخوار ذهنی

اولیه زندگی از جمله عدم  هاي سالناایمن به دلیل داشتن خاطرات اضطرابی و منفی در  بستگی دلسبک 

میکالینسر . به نشخوار در مورد خاطرات منفی بپردازند تنشتمایل دارند در شرایط پر  کننده مراقبتتوجه 

اضطرابی با احتمال بیشتري نشخوار  بستگی دل، افراد داراي بستگی دل هاي سبکدر بین  که کند میاظهار 

از یک سو تمایل به نزدیکی  ها آنچگونه واکنش نشان دادن در موقعیت اجتماعی دارند، زیرا  ◌ٔ دربارهذهنی 
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با سایر اشخاص دارند و از سوي دیگر از هراس شدید از ترك شدن توسط اشخاص رنج 

که گرد یک  شود میافکاري مقاوم و عود کننده تعریف  ،نشخوار ذهنی )2007، 1میکالینسر و شیور(.برند می

و توجه را از موضوع مورد  شود میاین افکار به طریق غیرعادي وارد آگاهی  .زند میموضوع معمول دور 

به حوادث یا ماهیت ) 1: افکار نشخواري هاي ویژگی )2006 ،2جورمن(.سازد مینظر و اهداف فعلی منحرف 

زمانی که ) 3 .کنند نمینبوده و افراد را به طرح و عمل خاصی راهنمایی  دار هدف) 2 .اند مربوطخلق افسرده 

پاپا جورجیو و (. با محیط همخوانی و مشارکت ندارد فرد درگیر نشخوار فکري است از لحاظ اجتماعی

  )a2001، 3ولز

 .کند میافکار نشخواري و انواع مختلف اختالالت هیجانی حکایت  ◌ٔ رابطهز مطالعات بسیاري ا 

به تبیین مفهوم نشخوار ) 1991(پاسخ  هاي سبکنولن هوکسما در نظریه  )2000، 1991، 4نولن هوکسما(

مقابل حل مسئله  ◌ٔ نقطه ،نشخواري هاي پاسخکه  کند مینظریه تأکید  این .فکري در افسردگی پرداخته است

 .به درمان افسردگی کمک کنند توانند میکه  شود میمؤثر و ساختار یافته است و مانع بروز رفتارهاي مؤثري 

نشخوار  ◌ٔ رابطهبه بررسی ) 1389(و همکاران  نژاد باقري )1993، 5نولن هوکسما، مارو و فردریکسن(

نتایج نشان داد که نشخوار فکري، . ی پرداختنداز دانشجویان ایران اي نمونهفکري، افسردگی و اضطراب در 

از تغییر در واریانس افسردگی  درصد 30و میزان اضطراب، به طور معناداريپس از کنترل اثرات سن، جنس 

خود به این نتیجه دست یافتند که نشخوار  ◌ٔ مطالعهدر ) 2012(و همکاران  6وانهالست .کند می بینی پیشرا 

افسردگی و نقش  عالئمدر بین احساس تنهایی وابسته به همساالن و  گري میانجینقش  اي اندازهذهنی تا 

در پژوهش نیز ) 2009(توران . افسردگی دارد عالئمبین احساس تنهایی وابسته به والدین و  کننده تعدیل

 عالئمخود و فعال داخلی  الگوهايبین  گري میانجیخود به این نتیجه دست یافت که نشخوار ذهنی نقش 

ناایمن اضطرابی و اجتنابی با  بستگی دل) 2012(همکاران النسیانو و  ◌ٔ مطالعهبر اساس  .دارد شناختی روان

البته سطح پایین هوش هیجانی این رابطه را تشدید  که نشخوار ذهنی ناسازگارانه همبستگی مثبت دارد

  .کند می

این تحقیق در نظر  ،در احساس تنهایی و نشخوار ذهنی بستگی دل هاي سبکبا توجه به نقش مبهم 

، احساس تنهایی و نشخوارهاي ذهنی در دانشجویان دختر و بستگی دل هاي سبکدارد به بررسی و مقایسه 

بینی  پیشنقش  توانند میو نشخوارهاي ذهنی  بستگی دل هاي سبکآیا  که پسر بپردازد و مشخص نماید

  . اعی و هیجانی دانشجویان داشته باشند یا خیردر احساس تنهایی اجتم کنندگی

  

                                                           
1. Shaver  
2. Joormann  
3 . Papageorgiou, C. & Wells 
4. Nolen-Hoeksema  
5. Marrow & Fredrikson  
6.Vanhalst   
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  شناسی پژوهش روش

 - و علی پس رویدادي ،متغیرها کاري دستکاربردي و از نظر کنترل و  ،این پژوهش از نظر هدف

جامعه آماري این تحقیق را کلیه دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی سال تحصیلی . است اي مقایسه

 106(نفر از دانشجویان  200پژوهش  ◌ٔ نمونه. دهند میدانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران تشکیل  91-90

 اي خوشه گیري نمونهکه با روش  باشند میمقطع کارشناسی دانشگاه آزاد ساري و آمل ) پسر 94دختر و 

از  ها آزمودنیپس از آنکه . انتخاب شدند و به طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند اي مرحلهچند 

خواسته شد با دقت به  ها آنقرار گرفت و از  ها آندر اختیار  ها پرسشنامهجریان پژوهش آگاهی پیدا کردند، 

جهت تجزیه . استفاده شد SPSS 19 افزار نرماز  ها دادهبراي تجزیه و تحلیل . پاسخ دهند سؤاالتاز  هر یک

انحراف معیار و از آمار  ،از دو روش آماري توصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، واریانس  ها داده

 و رگرسیون چند متغیري) ANOVA(، یکراهه )MANOVA( چند متغیرياستنباطی نظیر تحلیل واریانس 

  .نمودیم استفاده

  :زیر استفاده شده است هاي مقیاساز  ها داده آوري جمعبراي 

در این تحقیق از  بستگی دل هاي سبک گیري اندازه براي :(RAAS) ساالن بزرگ بستگی دلمقیاس  

RAAS سـاالن  بـزرگ  بسـتگی  دل ◌ٔ شـده مقیاس بازنگري 
مقیـاس  . اسـتفاده شـده اسـت   ) 1996( 2کـولینز  1

صـمیمانه وي را   ◌ٔ رابطـه ارتبـاطی و سـبک    هاي مهارتکه چگونگی ارزیابی فرد از  ساالن بزرگ بستگی دل

میزان  اي درجه 5در یک مقیاس لیکرت  دهندگان پاسخعبارت است که  18، داراي دهد میمورد بررسی قرار 

نزدیکـی  این پرسشنامه داراي سه زیر مقیـاس  . کنند میموافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات را بیان 

)C( ، وابستگی)D(  اضطراب و)A( خارجی هاي پژوهشمیزان آلفاي کرونباخ در تمامی موارد در . است B 

میزان آلفاي کرونباخ به ترتیب بـراي  ) 1383(پاکدامن نفري پژوهش  100در نمونه . بوده است درصد 80از 

A  وB  وC  با آنچـه   ها آنمیزان انسجام درونی مواد و همبستگی . آمد به دست 29/0و  52/0،  75/0مقادیر

و بـراي نزدیکـی    71/0، بـراي اضـطراب   45/0براي وابستگی  استهدف سنجش زیر مقیاس مربوط به آن 

  . محاسبه شد 57/0

سنجش احساس تنهایی اجتماعی در این تحقیق از  براي  :UCLAمقیاس احساس تنهایی 

UCLAمقیاس احساس تنهایی 
این مقیاس . ساخته شده است) 1996(که توسط راسل  شود میاستفاده  3

) هرگز، به ندرت، گاهی و اغلب( اي چهار درجهگویه است که بر اساس مقیاس لیکرت  20داراي 

 20و  19، 16، 15، 10، 9، 6، 5، 4، 1 عبارات .یابد میاختصاص  ها آنبه  4تا  1که به ترتیب نمره  شده تنظیم

                                                           
1. Review Adult Attachment Scale  
2. Collins  
3. University of California at Los Angeles Loneliness Scale  
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محاسبه شده است  94/0رونی براي این مقیاس ضریب پایایی د. شوند می گذاري نمرهبه صورت معکوس 

پاشا و اسماعیلی  )1،1987جونز و مور( .گزارش شد 73/0آن  باز آزمونو ضریب پایایی ) 1982راسل،(

کردند که مقدار  استفادهطی یک مطالعه براي تعیین پایایی آن از دو روش آلفاي کرونباخ و تنصیف ) 1386(

 . برآورد شد 73/0مقدار پایایی آن در این مطالعه . آمد دستبه  71/0و  75/0به ترتیب  ها آن

WSL تنهاییمقیاس احساس  
سنجش احساس تنهایی هیجانی در این تحقیق از مقیاس احساس  براي :2 

اي  چهار درجهعبارت است که بر اساس لیکرت  18که شامل  شود میاستفاده ) 1986(تنهایی وودورث 

آن به صورت  18 و 16، 14، 12، 11، 9، 2شده است و عبارات  تنظیم) هرگز، به ندرت، گاهی و اغلب(

و با  شده استگزارش  82/0ضریب پایایی با استفاده از روش باآزمایی . شود می گذاري نمرهمعکوس 

از روش  همسانی درونی این آزمون با استفاده. همبستگی معناداري دارد UCLAمقیاس احساس تنهایی 

  .محاسبه شده است 62/0ضریب آلفاي کرونباخ 

نشخوار ذهنی در ایـن تحقیـق از مقیـاس     گیري اندازه براي :نشخواري ترینور و دیگران هاي پاسخمقیاس 

کـه   اسـت عبـارت   10ایـن آزمـون داراي   . شـود  میاستفاده ) 2003(و دیگران  3نشخواري ترینور هاي پاسخ

 4این آزمون به صورت امتیـازدهی لیکـرت    گذاري نمره. سنجد میذاتی فرد را /سطوح نشخوار ذهنی صفت

همسانی درونی این آزمون با استفاده . استنشخوار ذهنی بیشتر  ◌ٔ دهنده نشاناست و نمرات باالتر  اي درجه

  .گزارش شده است 82/0از روش ضریب آلفاي کرونباخ 

  ي پژوهشها یافته

، احساس تنهایی اجتمـاعی  بستگی دلرا مقیاس  ها آزمودنینمرات  ◌ٔ دربارهمرکزي را  هاي شاخص 1جدول 

 .دهد میو نشخوار ذهنی نشان  و هیجانی

 و متغیرهاي تحقیق  ها آزمودنیو کل  توزیع نمرات دختران، پسران: 1جدول 

 شاخص

 خرده مقیاس

 تعداد آزمودنی

 دختر      پسر       کل

 میانگین

 پسر       کل    دختر  

 انحراف استاندارد

  دختر      پسر       کل

  5/8        9           8 4/41      6/42     4/40 200       94       106 احساس تنهایی اجتماعی

  1/6      8/5          6 6/43      43       2/44 200       94       106 احساس تنهایی هیجانی

  5/5       5/5       6/5 5/28       28         29 200       94       106 نشخوار ذهنی

 خرده مقیاس

 بستگی دل-نزدیکی
106       94       200 6/20    1/21       9/20 1/3       4/3       2/3  

 خرده مقیاس

 بستگی دل-وابستگی
106       94       200 7/15    5/15       6/15 3/3       8/3       5/3  

  1/4       1/4         4 1/17       4/16    7/17 200       94       106 خرده مقیاس

                                                           
1. Jones & Moore  
2. Wadsworth Scale of Loneliness  
3. Treynor 
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 بستگی دل-اضطراب

  
  
  

از تحلیـل واریـانس چنـد متغیـره      پسردر دانشجویان دختر و  بستگی دل هاي سبک ◌ٔ مقایسهبراي بررسی و 

 :استارش گردیده استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر گز

  

 بستگی دل هاي سبک) MANOVA( چند متغیرهتحلیل واریانس : 2جدول 

 اثر
مقدار 

 آزمون
F Df1 Df2 Sig 

مجذور 

 اتاي سهمی

  ها گروه

 )جنسیت(

 
  المبداي ویلکز

 

923/0 95/1 3 196 124/0 029/0 

  

که متغیر ترکیبی جدید  دهد مینشان  )p ،95/1 =(3,196) F >05/0  ،ویلکز المبداي= 923/0( 2جدول  نتایج 

دسـت   بـه  F ◌ٔ آمارهچرا که  رد،ز نظر آماري تفاوت معنادار نداا) دختر و پسر( کنندگان شرکتدر دو گروه 

اسـت و   تـر  کوچـک  F=65/2یعنی  196و  3با درجات آزادي  جدول Fاز )F (3,196)= 95/1(آمده در آزمون 

  . باشد می تر بزرگ 05/0مقدار پی نیز از 

  

 بستگی دل هاي مقیاسبراي خرده  ها آزمودنیآزمون اثر بین  نتایج :3جدول 

 منبع                   شاخص
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مربعات
F Sig 

مجذور اتاي 

 سهمی

اثر 

 جنسیت

 خرده مقیاس

  بستگی دل–نزدیکی 

- خرده مقیاس وابستگی

  بستگی دل

- مقیاس اضطراب خرده

 بستگی دل

14 

  

2 

  

81 

1 

  

1 

  

1 

14 

  

2 

  

81 

315/1 

  

124/0 

  

9/4 

253/0 

  

726/0 

  

028/0 

007/0 

  

001/0 

  

024/0 

  
در گروه دختران و پسران  بستگی دل هاي سبککه بین دو تا از  شود میمالحظه  3با توجه به نتایج جدول 

،   p   ،3،196=df=253/0( بستگی دل -بین سبک نزدیکی ،تر دقیقبه بیان  ؛تفاوت معنادار وجود ندارد

135/1=F (بستگی دل -و سبک وابستگی )726/0=p   ،3،196=df   ،124/0=F (پسران تفاوت  دختران و

در دو گروه ) p   ،3،196=df   ،9/4=F=028/0( بستگی دل -بین سبک اضطراب ولی ،معنادار وجود ندارد
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در جدول آمار  ها میانگینبراي پیدا کردن جهت این تفاوت به . د دارددختر و پسر تفاوت معنادار وجو

دختران در  بستگی دل –اضطراب  خرده مقیاس شده مشخصکه  گونه همانو  کنیم میتوصیفی مراجعه 

)7/17 =(M  پسران نسبت به)4/16 =(M  استبیشتر .  

احساس تنهایی اجتماعی، هیجانی و نشخوار ذهنی از تحلیل واریانس یکراهه  ◌ٔ مقایسهبراي بررسی و 

)ANOVA (تایج آن در زیر گزارش گردیده استن که استفاده شد: 

  

 و متغیر احساس تنهایی اجتماعی  ها گروهآزمون اثر بین : 4جدول 

 مجذور اتاي سهمی .F Sig میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع

 017/0 067/0 4/3 243 1 243 جنسیت اثر

    72 198 14174 خطا

 
به بیان  ؛که اثر جنسیت بر متغیر نشخوار ذهنی معنادار نیست شود میمشاهده  4با توجه به نتایج جدول 

در دو گروه دختر و پسر تفاوت  )P ،1،198 = df،4/3 =F= 067/0(بین احساس تنهایی اجتماعی  ،تر دقیق

 . معنادار وجود ندارد

  

 و متغیر احساس تنهایی هیجانی ها گروهآزمون اثر بین : 5جدول 

 مجذور اتاي سهمی .F Sig میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع

 011/0 145/0 141/2 76 1 76 اثر جنسیت

    5/35 198 7027 خطا

  

بـه بیـان    ؛که اثر جنسیت بر متغیر نشخوار ذهنی معنـادار نیسـت   شود میمشاهده  5با توجه به نتایج جدول 

در دو گروه دختر و پسر تفـاوت  ) P  ،1،198= df ،141/2=F=145/0(بین احساس تنهایی هیجانی  ، تر دقیق

  . معنادار وجود ندارد

  

 و متغیر نشخوار ذهنی ها گروهآزمون اثر بین : 6جدول 

 مجذور اتاي سهمی .F Sig میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع

 009/0 189/0 74/1 53 1 53 اثر جنسیت

    31 198 6053 خطا
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به بیان  ؛که اثر جنسیت بر متغیر نشخوار ذهنی معنادار نیست شود میمالحظه  6با توجه به نتایج جدول 

در دو گروه دختر و پسر تفاوت معنادار ) P  ،1،198=df  ،141/2 =F=145/0(ذهنی بین نشخوار  ،تر دقیق

  . وجود ندارد

ن استفاده شد که نتایج آ) با روش ورود( چند متغیرهکنندگی متغیرها از تحلیل رگرسیون  بینی پیشبراي اثر 

  :در جداول زیر گزارش گردیده است

  

  و شاخص همبستگی رگرسیونمدل  معناداري بررسیجهت  یکراهه واریانس تحلیل هاي شاخص: 7جدول 

 R R2 معناداريسطح  F مجذورها میانگین آزاديدرجه  مجموع مجذورها واریانسمنبع 

  رگرسیون

 باقیمانده

1412  

4694 

5  

194 

282  

24 
7/11 0001/0 481/0 231/0 

احسـاس تنهـایی    هـاي  مقیـاس و ) اضـطرابی -وابستگی -نزدیکی( بستگی دل هاي سبک: بین پیش متغیرهاي

  )هیجانی-اجتماعی(

 نشخوار ذهنی :مالك متغیر

  

 جدول ضرایب همبستگی: 8جدول 

 معناداريسطح   t استاندارد خطاي B پیش بین متغیر

 105/0 628/1 113/0 045/0 073/0 احساس تنهایی اجتماعی

 001/0 33/3 254/0 071/0 235/0 تنهایی هیجانی احساس

 182/0 34/1 090/0 115/0 155/0 بستگی دل - خرده مقیاس نزدیکی

 010/0 -604/2 -168/0 102/0 -265/0 بستگی دل - خرده مقیاس وابستگی

 012/0 542/2 191/0 101/0 258/0 بستگی دل - خرده مقیاس اضطراب

 ذهنینشخوار : مالك متغیر

  

 بسـتگی  دل سـبک هـر سـه    بـراي نشـخوار ذهنـی    میـزان  که دهند مینشان  شده ارائه رگرسیون تحلیل نتایج

 دار معنیتفاوت ) هیجانی –اجتماعی (و هر دو خرده مقیاس احساس تنهایی ) اضطراب-وابستگی -نزدیکی(

 توانـد  مـی و احسـاس تنهـایی دانشـجویان     بسـتگی  دل هـاي  سـبک  ،بنـابراین  )F،0001/0=p= 7/11( .دارند

R= 231/0( کنـد  بینـی  پـیش نشخوار ذهنی آنـان را   درصد1/23 در جـدول ضـرایب    کـه  گونـه  همـان  و )2

 -را  خرده مقیاس وابسـتگی ) p  ،113/0== 001/0(، احساس تنهایی هیجانی شود میهمبستگی مشاهده 



~ ١١ ~ 
 

) p  ،191/0 ==012/0( بسـتگی  دل -و خرده مقیـاس اضـطراب   )  p   ،168/0-  ==010/0( بستگی دل

  .کنند می بینی پیشرا  ذهنینشخوار 

  

  شاخص همبستگی و رگرسیونمدل  معناداري بررسیجهت  یکراهه واریانس تحلیل هاي شاخص: 9جدول 

 R R2 معناداريسطح  F مجذورها میانگین آزاديدرجه  مجموع مجذورها واریانسمنبع 

  رگرسیون

 باقیمانده

2355  

12061 

4  

195 

589  

85/61 
52/9 0001/0 404/0 163/0 

  و نشخوار ذهنی) اضطرابی –وابستگی -نزدیکی( بستگی دل هاي سبک: بین پیش متغیرهاي

  احساس تنهایی اجتماعی :مالك متغیر

  

 ضرایب همبستگیجدول : 10جدول 

  استاندارد خطاي B بین پیش متغیر
t  

 
 معناداريسطح 

 023/0 29/2 164/0 110/0 252/0 نشخوار ذهنی

 0001/0 -97/3 -269/0 178/0 -707/0 بستگی دل - خرده مقیاس نزدیکی

 523/0 -640/0 -044/0 165/0 -105/0 بستگی دل - خرده مقیاس وابستگی

 047/0 003/2 143/0 148/0 296/0 بستگی دل - خرده مقیاس اضطراب

 اجتماعیاحساس تنهایی : مالك متغیر

  

 سـبک هـر سـه    بـراي احسـاس تنهـایی اجتمـاعی     میزان که دهند مینشان  شده ارائه رگرسیون تحلیل نتایج

 )F ،0001/0=p=52/9( .دارنـد  دار معنـی و نشخوار ذهنی تفاوت ) اضطراب–وابستگی –نزدیکی( بستگی دل

احساس تنهایی اجتماعی آنان  درصد3/16تواند میو نشخوار ذهنی دانشجویان  بستگی دل هاي سبک ،بنابراین

R=163/0( .کند بینی پیشرا   –، خـرده مقیـاس نزدیکـی   شـود  مـی مشـاهده   10در جـدول   که گونه همان )2

؛ و )p ،143/0- ==047/0( بستگی دل -خرده مقیاس اضطراب  ؛)p   ،269/0-  == 0001/0(وابستگی 

  .کنند می بینی پیشاحساس تنهایی اجتماعی را ) p  ،164/0 ==023/0( ذهنینشخوار 

  

  و شاخص همبستگی رگرسیونمدل  معناداري بررسیجهت  یکراهه واریانس تحلیل هاي شاخص: 11جدول 

  R R2 معناداريسطح  F مجذورها میانگین آزاديدرجه  مجموع مجذورها واریانسمنبع 

  رگرسیون

 باقیمانده

2377  

4726 

4  

195 

594  

24 
5/24 000/0 578/0 335/0 
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 نشخوار ذهنیو ) اضطرابی–وابستگی  –نزدیکی ( بستگی دل هاي سبک: بین پیش متغیرهاي

  احساس تنهایی هیجانی :مالك متغیر

  

 ) Enter(چندگانه با روش ورود  رگرسیون تحلیل هاي شاخص: 12جدول 

 معناداريسطح   t استاندارد خطاي B بین پیش متغیر

 0001/0 72/3 238/0 069/0 257/0 نشخوار ذهنی

 858/0 179/0 011/0 111/0 020/0 بستگی دل - خرده مقیاس نزدیکی

 221/0 -227/1 -075/0 103/0 -126/0 بستگی دل - خرده مقیاس وابستگی

  0001/0 84/6 435/0 093/0 633/0 بستگی دل - خرده مقیاس اضطراب

  هیجانیاحساس تنهایی : مالك متغیر

 
 سـبک هـر سـه    بـراي احسـاس تنهـایی هیجـانی     میـزان  که دهند مینشان  شده ارائه رگرسیون تحلیل نتایج

 )F ،001/0=p=5/24( .دارنـد  دار معنـی و نشخوار ذهنی تفـاوت  ) اضطراب –وابستگی –نزدیکی( بستگی دل

احساس تنهایی هیجانی آنان  درصد5/33 تواند میو نشخوار ذهنی دانشجویان  بستگی دل هاي سبک ،بنابراین

R=335/0( .کند بینی پیشرا  ،  p= 0001/0(، نشـخوار ذهنـی   شود میمشاهده  9در جدول  که گونه همان )2

238/0= ( بستگی دل -و خرده مقیاس اضطراب )0001/0 =p  ،435/0 = (  احساس تنهایی هیجـانی را

  .کنند می بینی پیش

  گیري نتیجهبحث و 

وجود تفاوت معنادار در دو گروه دختران و پسـران دانشـجو    ،آمده در پژوهش حاضر به دست هاي یافتهاز 

بشـارت و شـالچی   و ) 1390(بود که با پژوهش حیـدري و نـامجو    بستگی دل –اضطراب  خرده مقیاسدر 

مسیر رشد هویت براي زنـان و مـردان تفـاوت     1مطابق نظر گیلیگانباید گفت که . داردن یهمخوان )1386(

مردان خود را بر مبناي شغلشان  که درحالی ،کنند میبا دیگران تعریف  شان ابطهرزنان خود را از طریق  .دارد

بنیادي است و عالوه بر آن پیوستگی به والـدین نیـز در    ◌ٔ مسئلهبراي زنان صمیمیت یک . نمایند میتعریف 

 توانـد  مـی ایـن   )1982گیلیگـان،  (.دارد تـري  مهمفرآیند تشکیل هویت زنان در مقایسه با مردان نقش بسیار 

نـاایمن افـراد الگـوي     بستگی دلزیرا در این نوع  ،در دختران باشد بستگی دلتبیینی براي افزایش این سبک 

و خود را به شدت نیازمند به فرد دیگر احساس  رنددرونی منفی از خود و الگوي درونی مثبت از دیگران دا

  .کنند می

                                                           
1 GilIgan 
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احساس تنهایی اجتمـاعی را در   تواند مینزدیکی  بستگی دلپژوهش آن بود که سبک این دیگر  هاي یافتهاز  

و سـبک   احسـاس تنهـایی هیجـانی را در جهـت منفـی      توانـد  مـی وابسـتگی   بستگی دلسبک ، جهت منفی

در  هـا  یافتـه ایـن  . کند بینی پیشتنهایی اجتماعی و هیجانی را در جهت مثبت  احساس مضطرب، بستگی دل

 -دیتوماسو، برنن؛ 1991؛ میکالینسرو ناچشون، 1388احدي، (.یشین استتحقیقات پ هاي یافتهراستاي تأیید 

  )2003، راس و برگس، نالتی مک

همخـوان بـا    -وابسـتگی   بسـتگی  دلدر تبیین احساس تنهایی بیشتر در افراد مضطرب در مقایسه با سـبک   

عملی درونی افراد مضـطرب، از خـود    هاي مدل گفت که توان می -) 1991(دیدگاه بارثولومیو و هوروویتز 

کـه همـین امـر     بسیار به دیگران وابسته هستند خود ارزشمنديمنفی و از دیگران مثبت است و براي حفظ 

 بسـتگی  دلعملی درونی افراد بـا سـبک    هاي مدلهمراه باشد، اما  ها آنتنهایی بیشتر در  احساس با تواند می

وابستگی، از خود مثبت و از دیگران منفی است و به استقالل و جـدا شـدن از دیگـران بیشـتر از برقـراري      

 )1991بارثولومیو و هوروویتز، (.دهند میروابط صمیمی و نزدیک ارزش 

 بسـتگی  دل سـبک اضـطرابی در جهـت مثبـت و     بسـتگی  دل سبک کهبعدي پژوهش حاضر این بود  ◌ٔ یافته

پـژوهش جینـگ،    هـاي  یافتـه در راسـتاي   کـه  کنـد  می بینی پیشوابستگی در جهت منفی، نشخوار ذهنی را 

جهت بررسی واکنش نسبت بـه خیانـت همسـر مشـاهده      اي مطالعهآنان در . است) 2002(اسمیت، و لوین 

کردند که در مقایسه با افراد ایمن، افراد ناایمن با احتمال کمتري با همسرشـان در مـورد فریبشـان صـحبت     

آن صـحبت   ◌ٔ دربـاره اشخاص مضطرب در مـورد خیانـت همسرشـان نشـخوار ذهنـی داشـتند،       . کردند می

منفـی قـوي واکـنش نشـان      هـاي  هیجـان و بـا   جستند میدوري ، از مذاکره راجع به فریب همسر کردند می

را با همسر خطاکـار   شان فاصلهنامبردگان افراد اجتنابی، در مقابل،  ◌ٔ مطالعه گیري نتیجهدر بحث و . دادند می

پژوهش حاضر مبنی  ◌ٔ نتیجهآنان، با  ◌ٔ یافتهو این  افزایش دادند و مهم بودن حادثه تهدیدآمیز را انکار کردند

همچنین این نتیجـه بـا     .ستسو ا هم وابستگی بیشتر، نشخوار ذهنی کمتر بستگی دل سبککه هر چه بر این

ناایمن اضطرابی با نشخوار ذهنی ناسازگارانه همبستگی  بستگی دلکه  )2012(همکاران النسیانو و  ◌ٔ مطالعه

  .راستاست هم ،مثبت دارد

اضطرابی با احتمـال بیشـتري    بستگی دل، افراد داراي بستگی دل هاي سبککه در بین  کند میمیکالینسر اظهار 

از یک سو تمایل به  ها آنچگونه واکنش نشان دادن در موقعیت اجتماعی دارند، زیرا  ◌ٔ دربارهنشخوار ذهنی 

 .برنـد  مینزدیکی با سایر اشخاص دارند و از سوي دیگر از هراس شدید از ترك شدن توسط اشخاص رنج 

  )2007میکالینسر و شیور، (

کند،  بینی پیشاحساس تنهایی اجتماعی و احساس تنهایی هیجانی را  تواند میدر نهایت اینکه نشخوار ذهنی 

پاپاجورجیو و ولز افراد داراي نشخوار ذهنی از لحاظ اجتماعی با محیط  ◌ٔ گفتهبه . دیگر پژوهش بود ◌ٔ یافته

 )b2001پاپـاجورجیو و ولـز،   ( .شوند میو در طول زمان توسط اطرافیان ترك  رندهمخوانی و مشارکت ندا
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 روان رنجـوري و  بینـی  خـوش معموالً نشخوار فکري به بیشتر شدن فشارها، کم شدن حمایت اجتمـاعی و  

ی و از آنجا که تحقیقی در این زمینه مبنی بر همسوی )1999، 1نولن هوکسما و دیویس(.گردد میبیشتر منجر 

  . تأیید این یافته نیاز به تحقیقات بیشتري دارد، یا عدم همسویی یافت نشده است

به سایر جوامع احتیاط کرد و  ها یافته تعمیمپژوهش باید در  هاي محدودیتآمده و  به دستبا توجه به نتایج 

   .بالینی نیز انجام گیرد ◌ٔ نمونهاین مطالعه در  شود میپیشنهاد 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1. Davis  
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This study is to compare the attachment styles, social and emotional 

loneliness and rumination among female and male students. This research was 
post events of a causal–comparative investigation and its statistical population 
was students of  Mazandaran Azad university that a sample of 200 people (106 
girls, 94 boys) were selected by multistage cluster sampling and all answered to 
scale of adult attachment styles RAAS, scale of Social loneliness UCLA, scale 
of Emotional loneliness WSL and at last Trynor’s the 10-item questionnaire 
rumination.The data collected by multivariate analysis of variance (MANOVA) 
and one way (ANOVA) and Multivariable regression analysis were analyzed. 
The results revealed that Gender differences in two subscales of closeness-
attachment and dependency- attachment isn’t statically significant, but there is a 
significant difference in the anxiety– attachment subscale (p<0.005).There is no 
significant difference between means of male and female students who 
participated in the variables of social loneliness, emotional loneliness and 
rumination (p<0.005). Students’ attachment styles and loneliness can predict 
23.1% of their rumination (p<0.005), Students’ attachment styles and 
rumination can also predict 33.5% of their emotional loneliness and 16.3% of 
their social loneliness (p< 0.0001). The results of this study indicate that 
attachment styles and rumination can predict social and emotional loneliness. 

 
Keywords: Attachment Styles, Social Loneliness, Emotional Loneliness, 
Rumination and University Students 
 

  
  
 


