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 مقیاسنسخه فارسی سنجی هاي روانویژگی                                 

 احساس تنهایی کودك در دختران دبستانی شهر کرمان       
  )4(کنش ، دکتر ابوالقاسم خوش)3(، دکتر هاجر فالح زاده)2(، دکتر سعید قنبري)1(بهاره انجم شعاع

  
  دهچکی
جامعه آماري شـامل  : روش. پردازدآموزان می دانشدر سنجی مقیاس احساس تنهایی کودك هاي رواناین پژوهش به بررسی ویژگی :هدف
انتخـاب   ايخوشـه  ايمرحلـه چنـد  تصادفیگیري نفر با روش نمونه 320ها است که از میان آن) 92- 93(آموزان ابتدایی دختر شهر کرمان دانش
گـویی داده    آموزان و پرسشنامه سیاهه رفتاري کودك به مادرانشان جهـت پاسـخ  ها مقیاس احساس تنهایی به دانشگردآوري دادهبراي . شدند
 :هـا یافتـه  .همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، همبستگی دو نیمه کردن وبازآزمایی اسـتفاده شـد  آلفاي کرونباخ، ها از براي تحلیل داده. شد

کـل نشـان داد، تمـام    - هـاي مـاده  برخـوردار اسـت و همبسـتگی   )83/0(ي، مقیاس احساس تنهایی از همسانی درونی باالیی عالوه بر روایی صور
بازآزمـایی برابـر بـا    روش و  73/0اعتبـار مقیـاس از طریـق دو نیمـه کـردن آزمـون      . )20/0- 57/0(ها با نمره کل، همبستگی قابل قبولی دارند ماده
سـیاهه رفتـاري   شـده  هـاي درونـی سـازي    آن با اکثر زیـر مقیـاس  ) 18/0- 25/0(واسطه همبستگی متوسط یاس بهروایی همزمان این مق. بود76/0

مقیـاس احسـاس تنهـایی کـودك      :گیرينتیجه .هاي سیاهه رفتاري کودك بـود مقیاسکننده زیربینیکودك تأیید شد و احساس تنهایی پیش
  .داراي روایی و پایایی مناسبی است آموزان دختر دوره دبستان شهر کرماندر جامعه دانش
  روایی پایایی؛سنجی؛ هاي روانمقیاس احساس تنهایی؛ ویژگی :کلیدواژه

  
  ] 5/10/1394: ؛ پذیرش مقاله15/3/1394: دریافت مقاله[

   

  
   مقدمه

احساس تنهایی تجربه ناخوشایندي است، مبنی بـر متمـایز   
ــا مشــکالت رفتــاري ماننــدبــودن از دیگــران کــه  غمگینــی،  ب

عصبانیت و افسردگی همراه بوده و ناهمخوانی بـین آرزوهـا و   
توقعات فرد با امکان دستیابی او بـه ایـن آرزوهـا را در روابـط     

صورت رفتارهایی نظیـر اجتنـاب از   دهد و بهاجتماعی نشان می
ویژه در کودکـان،  و به) 1(گردد تماس با دیگران مشخص می

ــایی و ضــعف ارت  نشــان ــده نارس ــاطدهن ــاي درونب ــردي و ه ف
  ).2(فردي است  بین

پردازان بر ایـن باورنـد کـه افـراد، تنهـایی را تـا زمـان        نظریه
تنهـایی را  ) 3(مثـال سـالیوان   عنـوان کنند؛ بـه نوجوانی تجربه نمی

معمـول در قبـل از   طـور اي توصیف نمـود کـه بـه   عنوان پدیده به
اسـتدالل  چنـین  ) 4(وایـس . شـود نوجوانی فرد با آن مواجه نمـی 

نمایــد کــه احســاس تنهــایی را احتمــاالً در دوره نوجــوانی،  مــی

سـازد و  که فرد احساس دلبستگی به والدینش را رها میهنگامی
تواند آشنایی رضایت بخشی در گروه دوستان داشته باشـد،  نمی

احسـاس تنهـایی را از    )5(ریچمـن   کـه درحـالی . کنـد تجربه می
، 1آشـر  .دانـد مـی  رس ناشـی کودکی اولیه و از شیر گـرفتن زود 

درصد کودکان کـالس   10نشان دادند بیش از  3و رنشاو 2هایمل
سوم تا ششم ابتدایی، احساس تنهایی و نارضایتی اجتماعی دارند 

ها با میزان پذیرش در گروه همساالن و میزان احساس تنهایی آن
لذا کودك تنها نمی تواند حضور مؤثر والدین ). 6(ارتباط دارد 

راد مهـم را در دنیــاي اجتمـاعی خــود داشـته باشــد و فکــر    یـا افــ 
کند که در صورت بروز مشکل، دیگران حمایتگر نیسـتند تـا    می

  ).7(او را در موقعیت معینی یاري دهند 
دهنده ایـن نکتـه هسـتند کـه مشـکالت      هاي اخیر نشانپژوهش

شـناختی بسـیاري در کودکـان و نوجوانـان مبـتال بـه       هیجانی و روان
) 8( 4اضـطراب حالـت و صـفت   . شـود نهایی مشـاهده مـی  احساس ت
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، کمرویـی و  )9( 1پرخطـر تجربه اسـترس و اضـطراب، رفتارهـاي    
ماننـد  2 شـده  سـازي  ، مشکالت درونـی )10(ورزي پایین جرأت

هـاي  مشکالت سازگاري، سـبک  ،)11(و اضطراب افسردگی 
هاي منفی هاي اجتماعی ضعیف، تجربهاي منفی، مهارتمقابله

، سـطوح پـایین   )12(و مدرسـه و اضـطراب اجتمـاعی     در خانه
را در ) 13(خــود وحرمــت خــود بــهبخشــی، اطمینــاناثــرخــود

. انـد کودکان و نوجوانان داراي احساس تنهایی گزارش کـرده 
همچنین احساس تنهایی و ناخواسته بودن در دوران کـودکی،  

). 14(ترین علت رفتارهاي خودآسیبی در نوجوانان اسـت  مهم
جاي آنکه احساس تنهایی را حال برخی از پژوهشگران بهنایبا

اي کننده پـاره صرفاً یک هیجان منفی تلقی کنند، آن را تداعی
هــاي منفــی ماننــد اضــطراب، افســردگی و دوســت  از هیجــان

از سـوي دیگـر مطالعـات نشـان     ). 13( داننـد داشتنی نبودن می
 توانــد ســالمتدهنــد کــه تنهــایی در دوران کــودکی مــیمــی

؛ )15(کنـد بینـی مـی  هیجانی پایین در دوران نوجـوانی را پـیش  
هاي جسمانی، مدت ظرفیت بنابراین احساس تنهایی در طوالنی

شناختی و عاطفی را محـدود کـرده و تـوان فـرد را بـراي      روان
  ).16(دهد مقابله کاهش می

دهند افرادي که احساس تنهایی دارند، ها نشان میپژوهش
واکنش اجتماعی و همچنین تهدید بیشـتري  الگوي متفاوتی از 

بـه همـین   ).17(کننـد  ها اجتماعی احسـاس مـی  در رویارویایی
کـه در تعـامالت اجتمـاعی    دارد افراد تنها بیشتر احتمـال   دلیل

  ).18(ناموفق ظاهر شوند 
هاي خارجی و داخلی صورت گرفته در مقایسه با پژوهش 

هـاي مختلـف در   درباره تأثیر احسـاس تنهـایی بـر روي متغیـر    
، خــأل ایــن متغیــر )26-29(و نوجوانــان ) 19-25(بزرگســاالن 

یکـی از دالیـل   . پژوهشی در میان کودکان به نسبت زیاد است
آن کم بودن پژوهش ها درباره احساس تنهایی کودکان نسبت 
به بزرگسـاالن، محـدود بـودن ابزارهـاي پژوهشـی موجـود یـا        

هـاي سـنی مختلـف    وهاختصاصی بودن این نوع ابزار به گر غیر
تـوان بـه مقیـاس    از ابزارهاي پژوهشی موجـود مـی  ). 30(است 

، احسـاس  )31( 4و سـرمات  3احساس تنهـایی افتراقـی اشـمیت   
، احســاس تنهــایی اجتمــاعی )32( 5وودورث تنهــایی هیجــانی

  .اشاره کرد دهشیري و مقیاس احساس تنهایی) 33( 6راسل
ر، هایمل و مقیاس احساس تنهایی کودك را اولین بار آش

مقیاس احساس تنهـایی   مزایایی که. معرفی کردند) 34(رنشاو 

_______________________________________ 
1 Risky behaviors 
2  Internalizing problems  
3 Schmidt  
4 Sermat 
5 Wudsworth 
6 Russell 

شـده دارد، ایـن اسـت    هاي ذکرآشر و همکاران نسبت به ابزار
که به لحاظ سنی به اواخر کودکی و دوران نوجـوانی مربـوط   

شود که این پارامتر، با گروه سنی نمونـه پـژوهش مطابقـت    می
بزارهـاي دیگـر مربـوط بـه     که طراحی سؤاالت احالیدر. دارد

هاي سنی مختلـف، پاسـخگویی بـه    احساس تنهایی براي گروه
-هـم . سازدها را براي کودکان دبستانی اندکی دشوار میگویه

هاي نـامربوط کـه بـه موضـوعات     چنین وجود تعدادي پرسش
شود تا پاسخگو عالقه کودکان مربوط هستند، موجب میمورد

هاي خود را درباره ي نگرشبا احساس راحتی و آرامش بیشتر
دار هـاي جهـت  موضوعات متنـوع بیـان کنـد و از بـروز پاسـخ     

هــاي جلــوگیري شــود، کــه ایــن ویژگــی در ســایر پرسشــنامه 
 7ها حکایـت از روایـی  پژوهش. شوداحساس تنهایی دیده نمی

 ، اعتبـار آن )35(مناسب مقیاس دارنـد؛ در پـژوهش ولیمـاالي   
مقیـاس در ایـران در    همچنـین ایـن  . اسـت گزارش شـده  88/0

بر روي نوجوانـان دختـر و پسـر، از    ) 36(پژوهش چاري و خیر
در پـژوهش آزاد فارسـانی و   . روایی قابل قبولی برخوردار بود

نیز از این مقیاس جهـت بررسـی ویژگـی هـاي     ) 29(همکاران 
آن در بین جمعیت نوجوانان شـهر تهـران اسـتفاده     سنجیروان

 75/0روش آلفاي کرونبـاخ   آن به8گردید که ضریب اطمینان
  .گزارش شد

بنابراین با توجه به آغاز احساس تنهایی از دوران کودکی  
هـاي بعـدي و   و تأکید محققان بر تداوم ایـن رفتارهـا در سـال   

و نظر بـه  ) 37(آموزان در سال هاي اخیر بهداشت روانی دانش
اینکه تاکنون پژوهشی جهت بررسی احساس تنهایی در گـروه  

نشـده،  انجـام  زان دبستانی و همچنین در شهر کرمـان آمودانش
پژوهش حاضـر بـه بررسـی ویژگـی هـاي روانسـنجی مقیـاس        

 هاياحساس تنهایی آشر در بین کودکان دختر محصل در پایه

  .پردازدسوم تا ششم ابتدایی شهر کرمان می
  
  روش

جامعـه  . اسـت  همبسـتگی  -روش پژوهش از نوع توصیفی
هـاي سـوم تـا    فرزندان دختـر پایـه   آماري پژوهش را مادران و

 92-93ششم ابتدایی مـدارس شـهر کرمـان در سـال تحصـیلی     
ــد ــراي . تشــکیل دادن ــه ب ــه، از روش نمون ــري انتخــاب نمون گی

با توجه به آمار بدست آمـده  . اي دردسترس استفاده شدخوشه
پـروش کـل شـهر کرمـان، نمونـه الزم بـا       واز سازمان آمـوزش 

بخـش جغرافیـایی    5کرمـان در  توجه به تمـامی مـدارس شـهر    
تعـداد  . شدنظر گرفتهدر) شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز(

مدرسه از بین مدارس مستقر در مناطق مختلـف جغرافیـایی    15
_______________________________________ 
7 Validity 
8 Reliability 
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طـور  انتخاب و در مرحله بعـد از هـر مدرسـه یـک کـالس بـه      
  .گرفتگیري صورتتصادفی نمونه

ی ابتــدا مقیــاس احســاس تنهــایبــراي اســتفاده از مقیــاس،  
گاه براي اطمینـان از  آن. کودك به دقت به فارسی ترجمه شد

توسـط دو متخصـص زبـان انگلیسـی     صحت و دقـت ترجمـه،   
گردانده و سپس برگردان طور جداگانه، مجدد به انگلیسی بر به

بعد از چند مرحله بررسی، فـرم  . انگلیسی به فارسی ترجمه شد
از سـازمان   بعد از انجام مراحل اخذ مجـوز . گرفتنهایی شکل

و پرورش کل و مناطق مختلف شهر کرمـان، راهیـابی   آموزش
در هر مدرسه پس از توضیح اهـداف  . گشتبه مدارس ممکن

آموزان، پرسشنامه سیاهه رفتـاري  پژوهش براي مادران و دانش
 کودك توسط مـادران در جلسـات آمـوزش خـانواده تکمیـل     

بـین   گـزاري، مقیـاس احسـاس تنهـایی در    گردید و پس از کد
در صــورت تمایــل مــادران بــه . فرزنــدان دخترشــان اجــرا شــد

هـاي  مـالك .  گردیـد همکاري پرسشنامه در بـین آنـان توزیـع   
سـال   12تـا   9سـن کـودك بـین    : ورود شامل موارد زیر بـود  

داراي حداقل سواد تـا  باشد، با هر دو والد زندگی کند ، مادر 
مـورد نظـر   فرزنـدي بـا نمونـه    -و نسبت مادرباشد  مقطع دیپلم

اسـاس  والـد و بـر  آموزانی که تـک دانش.باشند،پژوهش داشته
پزشـکی و یـا در حـال    دهی داراي مشکالت روانگزارشخود

گیـري خـارج   شناختی بودنـد، از نمونـه  مصرف داروهاي روان
داده  320هـا، تعــداد  در نتیجـه بـا توجـه بـه افـت نمونـه      .شـدند 

  .گرفتپژوهشی مورد تحلیل قرار
ــزار ــع هــاي اب آوري اطالعــات در ایــن مطالعــه شــامل   جم
  :هاي زیر بود پرسشنامه

براي سـنجش احسـاس تنهـایی از     :1مقیاس احساس تنهایی
ایـن مقیـاس   .گردیداستفاده) 34(اي آشر و همکاران پرسشنامه

جهت سنجش احساس تنهایی و نارضایتی اجتماعی در اواخـر  
ــه   ــوانی ارائ ــیش از نوج ــودکی و پ ــده و دارادوران ک  24ي ش

اصـالً در مـورد مـن درسـت     (اي درجـه پرسش و مقیـاس پـنج  
در . باشـد مـی ) 5=تا کامالً در مورد من درست اسـت  1=نیست

پرسش به این دلیل که پاسخگو با احساس  8این مقیاس تعداد 
ــتري، نگــرش    ــش بیش ــی و آرام ــود را دربــاره   راحت ــاي خ ه
دار جلـوگیري  هاي جهتموضوعات بیان کند و از بروز پاسخ

 هاي نامربوط کـه بـه موضـوعات مـورد    شود، به عنوان پرسش
عالقه کودکان مـرتبط هسـتند و در محاسـبه امتیـازات مقیـاس      

بــر آن عــالوه. اســتشــده شــوند، گنجانــدهگرفتــه نمــینظــردر
ــه تعــدادي از پرســش ــاس، ب صــورت معکــوس هــاي ایــن مقی

این مقیاس، نخست توسط پژوهشگران و .شوندگذاري می نمره
_______________________________________ 
1 Loneliness Questioner 

شناسـی بـه طـور جداگانـه بـه      ي از اسـاتید مجـرب روان  تعداد
انگلیســی فارســی ترجمــه و ســپس توســط دو متخصــص زبــان

طور جداگانه، مجدد به انگلیسی برگردانده و سپس برگردان  به
مرحلـه بررسـی،   پـس از چنـد  . انگلیسی به فارسی ترجمـه شـد  

اعمال تغییرات و اصالحات، روایی محتوایی این پرسشنامه بـه  
شناسـی در مقطـع   روان |چند نفر ازاعضاي هیات علمی کمک 

  .شددکتري تأیید 
کودك بهنجار  522آشر و همکاران در پژوهشی بر روي 

ساله، نشان دادند که ضریب پایایی این آزمون با استفاده از  12
کـردن  نیمـه چنـین روش دو و هـم  91/0بـراون  -روش اسپیرمن

ر گروهـی مشـتمل   چاري و خیـر د ). 34(بود  =91/0r 2گاتمن
نوجوان نشان دادند این مقیاس از ثبات درونی مناسـبی   369بر 

ــاس،   . برخــوردار اســت ــن مقی ــازه ای ــی س ــین روای جهــت تعی
. هـاي اصـلی انجـام شـد    عاملی با استفاده از روش مؤلفه تحلیل

چنـین در  هـم . بدسـت آمـد   80/0برابر با KMO3مقدار ضریب
مقیاس مورد بحث که محاسبات مربوط به پایایی، مشخص شد 

و همسـانی درونـی آن بـا     81/0ضریب آلفاي کرونباخ برابر با 
بـین دونیمـه آزمـون و بـا اسـتفاده از       66/0توجه به همبسـتگی  

  ).36(باشد قبولی میروش تنصیف در سطح قابل
استفاده در این پژوهش، ابزار مورد: 4سیاهه رفتاري کودك

اسـت   تجربه آشنباخبرنظام سنجش مبتنی CBCLپژوهش، فرم
ایــن فهرســت توســط والــدین یــا فــردي کــه سرپرســتی  ). 38(

طـور  کند و او را بـه عهده دارد و از او مراقبت می کودك را بر
مـاه گذشـته    6اسـاس وضـعیت کـودك در    شناسد بر کامل می
تـوان مـورد   این فهرست را به دو صـورت مـی  . شودتکمیل می

ه براسـاس  کـ  هـایی رختـوان از نـیم  ابتـدا مـی  . بررسی قرار داد
 ساساگیري براین جهتاند، تنظیم شده DSM-IV يها اختالل
DSM   گیـرد مشکالت عاطفی، اضطرابی و بدنی را دربـر مـی .

ــین مشــکالت عــاطفی  ــاري را مــی -همچن ــوان براســاس رفت ت
بر تجربـه هسـتند مـورد بررسـی     هاي نشانگانی که مبتنیمقیاس
هـا هسـتند   نشـانه اي از مشکالت و نشانگان، مجموعه. قرار داد

بـراي تشـخیص نشـانگان در    . که تمایل به وقوع همزمان دارند
هاي تحلیـل عوامـل اسـتفاده    فهرست رفتاري کودك از روش

/ شــده اســت کــه براســاس آن عوامــل یــا نشــانگان اضــطراب 
وجود افسردگی، شکایات جسمانی به/ گیريافسردگی، گوشه

شده هسـتند  دهنده مشکالت درونی سازي اند که تشکیلآمده
دسـت  ها، نمـره مشـکالت کلـی بـه    و از مجموع نمرات مقیاس

سؤال مـی باشـد و پاسـخ دهنـده      113تعداد پرسش ها . آیدمی
_______________________________________ 
2 Guttman 
3 Kaiser-Meyer-Olkin Sampling Adequacy 
4 Child Behavioral Checklist 
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نادرست، = 0ماهه گذشته به صورت  6وضعیت کودك را در 
-کامالً یا غالباً درسـت درجـه  = 2گاهی یا تا حدي درست،= 1

د اسـتفاده  مور CBCLدر این پژوهش فرم کامل .کندبندي می
منـد  بـر رابطـه  هاي پیشین مبنی قرارگرفته و با توجه به پژوهش

شـده، از  سـازي بودن تجربه احساس تنهایی با مشکالت درونی
افسـردگی،  / افسردگی، گوشه گیري/ هاي اضطرابمقیاسزیر

شکایات جسـمانی، مشـکالت عـاطفی، اضـطرابی و جسـمانی      
 1384نـایی در سـال   وسیله میاین فهرست به. استفاده شده است

دهنـده  نتایج این پژوهش نشـان . استدر تهران هنجاریابی شده
ــوده   ــژوهش ب ــه پ ــب آن در نمون ــایی و روایــی مناس . اســتپای

و ثبــات زمــانی  95/0تــا  63/0هــا از همســانی درونــی مقیــاس
تا  5بازآزمون با یک فاصله زمانی  -ها از روش آزمون مقیاس

ــده  8 ــی ش ــه بررس ــه هفت ــت و دامن ــین   اس ــرایب ب ــا  32/0ض ت
  ).39(است گزارش شده67/0

انجام  SPSS-16افزار ها با کمک نرمتجزیه و تحلیل داده 
جهت بررسـی همسـانی درونـی مقیـاس احسـاس تنهـایی       . شد

کودك از ضریب آلفاي کرونباخ و همچنـین سـنجش پایـایی    
کردن نیمه، دو)نفري به فاصله دو هفته 50درنمونه (بازآزمایی 

هـاي مقیـاس احسـاس تنهـایی و بررسـی روایـی مالکـی        گویه
ــد  ــت، . همزمــان از همبســتگی پیرســون اســتفاده گردی در نهای

هـاي مشـکالت   مقیـاس بینـی زیـر  تحلیل رگرسیون جهت پیش
عنوان متغیر وابسته بر اساس متغیر شده کودکان بهسازي درونی

  .مورد استفاده قرار گرفت) متغیر مستقل(احساس تنهایی 
  
  ها یافته

 هـاي جمعیـت  هاي توصیفی، ویژگـی با استفاده از شاخص
  :شناختی نمونه مورد بررسی به قرار زیر گزارش شد

  براي ) ارـن و انحراف معیــمیانگی(فی ــل توصیـنتایج تحلی
  کل- مقیاس احساس تنهایی و همبستگی ماده ضریب آلفاي کرونباخ -1جدول

  همبستگی 
  کل-گزاره

آلفاي کرونباخ 
  )حذف گزاره(

  میانگین
 )انحراف معیار(

  ها گزاره

 .پیدا کردن دوست در مدرسه برایم آسان است -1 )15/1( 07/2  82/0  46/0

  .مطالعه را دوست دارم -2 )99/0( 67/1  83/0  27/0
 .کسی را براي صحبت کردن با او ندارم -3 )24/1( 48/2  82/0  35/0

 .هاي دیگر خوب هستمدر کار کردن با بچه -4 )03/1( 75/1  82/0  44/0

 .کنملویزیون تماشا میزیاد ت -5 )15/1( 70/2  84/0  -15/0

  .دوست پیدا کردن برایم مشکل است -6 )22/1( 41/2  82/0  42/0
  .مدرسه را دوست دارم -7 )01/1( 55/1  83/0  33/0
  .دوستان زیادي دارم -8 )22/1( 19/2  82/0  44/0
  .کنماحساس تنهایی می -9  )21/1( 30/2  82/0  55/0
  .توانم دوستی براي خود پیدا کنمتیاج داشته باشم میکه احهنگامی - 10  )18/1( 27/2  82/0  46/0
  .کنمزیاد ورزش می - 11  )1/1( 20/2  83/0  26/0
  .باشند داشته دوست مرا که مشکالست گریدي ها بچهي برا- 12  )23/1( 37/2  82/0  48/0
  .درس علوم را دوست دارم - 13  )1/1( 75/1  83/0  23/0
  .با او بازي کنم ندارم کسی را که - 14  )25/1( 53/2  82/0  42/0
  .موسیقی را دوست دارم - 15  )11/1( 95/1  83/0  16/0
  .توانم بسازمراحتی میهاي دیگر بهبا بچه - 16  )11/1( 05/2  82/0  50/0
  ).دیگران مرا کنار گذاشته اند(گیرد کنم کسی مرا به بازي نمیاحساس می- 17  )18/1( 05/2  82/0  55/0
هنگام احتیاج کسی . (وقتی نیاز به کمک دارم کسی را ندارم که به من یاري کند - 18  )21/1( 13/2  82/0  47/0

  ).نیست که از او کمک بگیرم
  .نقاشی را دوست دارم - 19  )06/1( 55/1  83/0  20/0
  .سازمبا کودکان دیگر نمی - 20  )17/1( 05/2  82/0  41/0
  .تنها هستم - 21  )22/1( 05/2  81/0  57/0
  .هایم هستمعالقه همکالسیدر کالس مورد - 22  )19/1( 25/2  82/0  41/0
  .بازي و از این قبیل را دوست دارمهایی مثل شطرنج، منچ، نقطهبازي- 23  )15/1( 87/1  83/0  19/0
  .من هیچ دوستی ندارم - 24  )16/1( 76/1  82/0  53/0
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**p< 001/0  
و بـراي سـن    5/10و  37/1متغیر سـن فرزنـدان بـه ترتیـب     

همچنـین  . دسـت آمـد  بـه  57/35و  62/5مادران نیز بـه ترتیـب   
دیـپلم و فـوق   : یزان تحصیالت مادران عبارت بـود از فراوانی م

و مقطـع فـوق لیسـانس و    ) نفـر  97(، لیسـانس  )نفر 215(دیپلم 
همچنین فراوانی پایه درسی فرزندان این چنـین  ). نفر  8(باالتر 

، پایـه  )نفـر  129(، پایه چهـارم  )نفر 41(پایه سوم : گزارش شد
  .)نفر 66(و پایه ششم ) نفر 84(پنجم 

بـراي تعیـین پایـایی مقیـاس احسـاس تنهـایی        1 جدولدر 
پایــایی کــل . کــودك از روش آلفــاي کرونبــاخ اســتفاده شــد

کـل   –در این جدول همبستگی مـاده  . است 83/0مقیاس برابر 
مربـوط بـه   (برخـی از سـؤاالت نـامربوط    . اسـت نیز ارائـه شـده  

در مقیاس تنهایی کودك نسـبت بـه دیگـر    ) سرگرمی کودك
  .تري با کل مقیاس نشان دادندیینیسؤاالت همبستگی پا

جهت بررسی پایایی مقیاس احسـاس تنهـایی کـودك، از    

آزمایی و آلفاي کرونبـاخ  نیمه کردن، ضرایب بازسه روش دو
شـود  مشـاهده مـی   2جـدول  طور که در همان. استفاده گردید

ضربب پایایی از طریق دو نیمه کردن از ثبات درونـی مناسـبی   
و آلفـاي کرونبـاخ    73/0ت زوج و فرد سؤاال. برخوردار است

  .دست آمده استبه 83/0براي کل پرسشنامه 
براي تعیـین روایـی مقیـاس احسـاس تنهـایی       3جدول در 

کودك از روایی مالکی همزمان از طریق همبستگی با سـیاهه  
همبســتگی مقیــاس میــزان . اســتفاده گردیــد ،رفتــاري کــودك

فتـاري کـودك بـه    هاي فهرست رمقیاساحساس تنهایی با زیر
ــورت  ــد  18/0-25/0ص ــزارش ش ــر . گ ــه غی ــاس  ب ــر مقی از زی

ها با مقیاس احسـاس تنهـایی   مقیاسمشکالت جسمانی بقیه زیر
  .ارتباط معنادار داشتند

نتایج تحلیـل رگرسـیون احسـاس تنهـایی بـر       4جدول در 
نتـایج نشــان  . سـازي شـده ارائـه شـده اسـت     مشـکالت درونـی  

درصـد از   5ر کودکـان دختـر   احسـاس تنهـایی د  دهند که  می
ــطراب  ــانس اضـ ــردگی-واریـ ــانس   3، افسـ ــد از واریـ درصـ

ــه ــري گوش ــردگی، - گی ــکایات   2افس ــانس ش درصــد از واری
درصد از  6درصد از واریانس مشکالت عاطفی و  4جسمانی، 

طــور معنــاداري هــا را بــهواریــانس مشــکالت اضــطرابی در آن
 .کندبینی میپیش

  
  بحث

ی و تعیین روایی و پایایی نسخه این پژوهش با هدف بررس
فارسی مقیاس احساس تنهایی کودك در بین دختران دبستانی 

نتایج پژوهش حاضر نشـان دادنـد کـه احساسـاتی از     . اجرا شد
بـر  هـاي مبتنـی   تـوان بـا اسـتفاده از مقیـاس    قبیل تنهـایی را مـی  

  . گزارش افراد درباره خودشان مورد سنجش قرار داد
ش، پایایی آزمون از طریق محاسبه سه اساس نتایج پژوهبر

نیمه کردن و آلفاي کرونباخ در وضـعیت  روش بازآزمایی، دو
ــرار داشــت ــی کــه درجــه همگنــی  . مطلــوبی ق همســانی درون

آزمایی، دونیمه کردن و ضریب پایایی به سه روش باز -2جدول 
  )همسانی درونی(خ آلفاي کرونبا

  ضریب پایایی  هاتعداد ماده 
  آلفا کرونباخ  دونیمه کردن  آزماییباز  

24  76/0  73/0  83/0  
 

روایی همزمان مقیاس احساس تنهایی کودك از راه -3 جدول
  هاي سیاهه رفتاري کودكمقیاسهمبستگی با زیر

 ها زیرمقیاس مقیاس احساس تنهایی

 افسردگی-اضطراب -1 23/0**

 افسردگی-گیريگوشه-2 18/0**

 شکایات جسمانی -3 14/0**

 مشکالت عاطفی -4  21/0**

 مشکالت اضطرابی -5   25/0**

 مشکالت جسمانی -6  077/0

  نمره کل -7  23/0**

  سازي شده نتایج تحلیل رگرسیون احساس تنهایی بر مشکالت درونی -4جدول 

  احساس تنهایی
  سطح معناداري  F  DF  متغیر

 ضریب
  بتا

B 
  

 
T 
 

 
 Tسطح معناداري 

 
ضریب 
  تعیین

 
خطاي استاندارد 

  برآورد
  261/4  051/0  001/0  896/3  903/18  524/12  719/5  976/8  176/15 افسردگی - اضطراب    
  757/2 031/0  003/0  996/2  1  1  1  1  1  افسردگی-گیريگوشه  

  393/2  020/0  017/0  391/2  001/0  001/0  017/0  003/0  001/0  شکایات جسمانی 
  492/3 043/0  001/0  539/3  251/0  207/0  141/0  176/0  226/0  مشکالت عاطفی 
  177/2  063/0  001/0  348/4  045/0  059/0  027/0  039/0  079/0 مشکالت اضطرابی
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دهد در مورد نمره کل و همچنـین  هاي آزمون را نشان می ماده
ــاده ــر   م ــاالیی ب ــرایب ب ــون از ض ــاي آزم ــت و  ه ــوردار اس خ

کل در مقیاس احسـاس تنهـایی بـا     هاي متوسط نمرههمبستگی
دهنـده روایـی   هـاي سـیاهه رفتـاري کـودك نشـان     مقیـاس زیر

  . همزمان آن از نگاهی دیگر است
بخــش دربــاره اســتفاده از مقیــاس نتــایج آمــاري رضــایت 

 احساس تنهایی نشان دادند که این مقیاس به نسبت تصویر قابل
دسـت  بـه آمـوزان دبسـتانی   اعتمادي از احساس تنهـایی دانـش  

  . دهد می
یافته دیگر ایـن پـژوهش همبسـتگی مثبـت و معنـادار بـین       

هـاي  مقیـاس زیر آموزان و نمرههاي احساس تنهایی دانشنمره
ــاري کــودك   ــیاهه رفت ــه(س ــر ب ــتثناء زی ــاس مشــکالت  اس مقی

چنـین  بر اساس مقیاس آشنباخ و رسکوال بـود و هـم  ) جسمانی
ایـن  . ا را داشـت بینـی کننـدگی آنهـ   احساس تنهایی توان پیش

؛ )11(هـاي فـونتین و همکـاران    یافته همسو بـا نتـایج پـژوهش   
. اسـت ) 28(گـر  و پیوسـته ) 1(؛ الهـاگین  )13به نقـل از  (رایت 
با توجه بـه اهمیتـی   طور که در پیشینه پژوهش گفته شد؛ همان

ــان دارد   ــدگی انس ــالمت روان در زن ــه س ــه، ک ــري و گوش گی
از مـواردي اسـت کـه    شـده در کـودك    احساس تنهایی ایجاد

سازي شده صورت مشکالت برونیتواند تا دوران بلوغ و بهمی
بنابراین ). 11(در نوجوانان دختر ادامه یابد  سازي شدهو درونی

در این پژوهش با وجود همبستگی احساس تنهایی با مشکالت 
در سنین پایین رو به افزایش  پذیريآسیبمیزان  سازي،درونی
ان افسـردگی در سـنین کـودکی و ابتـداي     عـالوه میـز  بـه .است

  ).40( استشدهنوجوانی در دختران بیش از پسران گزارش
در مجمــوع ضــرایب اعتبــار و پایــایی پرسشــنامه احســاس  

ــاه ــادر   تنهــایی، کوت ــودن و ســهولت اجــرا؛ پژوهشــگران را ق ب
در . طـور وسـیعی اسـتفاده کننـد    سازد تـا از ایـن مقیـاس بـه     می
بندي نهایی با فراخوانی پژوهشگران بـه قلمـرو پـژوهش،    جمع

گرفتن نظرحول محور احساس تنهایی در سنین مختلف و با در
هاي قومی، فرهنگی و هاي متنوع از قبیل جنسیت، تفاوتمتغیر

شود که این اجتماعی بر این نکته تأکید می –عوامل شخصیتی 
ر همین اساس ب. باشدحیطه از دانش با سرعت در حال رشد می

با توجه به شیوع احساس تنهایی در بـین کودکـان، الزم اسـت    
هاي مؤثر احساس تنهایی در در آینده نزدیک به شناخت جنبه

تعلیم و تربیـت مبـادرت ورزیـد و وظـایف والـدین، معلمـان،       
مربیان و سایرمتصدیان را درقبال کودکانی که احساس تنهایی 

  .ر روشن ساختهاي معتبکنند، از طریق پژوهشمی
الزم به ذکر است که این پژوهش در کنار نقـاط قـوت از   

این پـژوهش بـر روي   .هایی استچند جهت داراي محدودیت
آمــوزان دختــر مــدارس ابتــدایی شــهر کرمــان و صــرفاً  دانــش

از این رو به دلیل عـدم  . شدهاي سوم تا ششم ابتدایی انجام پایه
کـل شـهر   صدور مجوز از سـوي وزارت آمـوزش و پـرورش    

کرمان مبنی بر ممنوعیت ورود پژوهشـگر بـه مـدارس دبسـتان     
آموزان پسر در مدارس ابتدایی این شهر پسرانه این شهر، دانش

به همین خاطر الزم است تا در تعمیم نتـایج  . گیردرا در بر نمی
آموزان هر دو جنس در دیگر مقاطع تحصیلی و نسبت به دانش

. ب احتیـاط رعایـت گـردد   هاي ایـران جانـ  همچنین دیگر شهر
آمـوزان از احسـاس   دهـی دانـش  بـر خـودگزارش  ها مبتنیداده

اضـطرابی   -تنهایی و گزارش مادران درباره مشکالت عـاطفی 
توانـد  که گزارش پـدران مـی  حالیدر. فرزندان دخترشان است

هـاي  بهتر است پـژوهش . تري دراختیار بگذارداطالعات کامل
از هر دو جنس و با استفاده از  تر متشکلبعدي در نمونه بزرگ
انـد،  که بـا فرزنـدان در ارتبـاط   ) پدران(گزارش افراد دیگري 

در آخر استفاده از فـرم والـدین پرسشـنامه سـیاهه      .انجام شوند
رفتـاري کــودك جهـت گــزارش نشـانگان درونــی ســازي در    

باشـد کـه   هاي این پژوهش میفرزندانشان از دیگر محدودیت
هـاي  هـاي بعـدي از پرسشـنامه   ر پـژوهش شود تـا د پیشنهاد می

  .خودگزارش دهی کودکان نیز، استفاده گردد
  

  سپاسگزاري
پرورش شهر کرمان، مدیران مدارس، واز مسئولین آموزش

آموزان عزیزي که در ایـن پـژوهش همکـاري    مادران و دانش
  .شوداند، صمیمانه تشکر و قدردانی مینموده
له، حمایـت مـالی از پـژوهش و    بنا به اظهار نویسنده مسئول مقا[
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Psychometric Properties of the Persian Version 
of the Children’s Loneliness Scale  

in Elementary School Girls in Kerman 
  

Abstract 
Objectives: This study examined the psychometric properties of the Children’s 
Loneliness Scale among elementary school girls. Method: The statistical 
population consisted of elementary school girls in the city of Kerman (2013-
2014), from which a sample of 320 students were selected using multistage 
random cluster sampling. For gathering data, Loneliness Scale to children and 
Child Behavioral Checklist were given to their mothers. Data were analyzed 
using Cronbach’s alpha, Pearson correlation, regression analysis, Split-half 
correlation, and test-retest. Results: In addition to face validity, the Children’s 
Loneliness Scale has high internal consistency (0.83) and item-total 
correlations showed that all items have acceptable correlation with the total 
score (0.20-0.57). Split-half and test-retest correlation coefficients were 0.73 
and 0.76, respectively. Concurrent validity of the scale was confirmed by 
moderate correlations (0.18-0.25) with most of the internalizing subscales of 
Child Behavioral Checklist; and Loneliness was predicting factor for subscales 
of Child Behavioral Checklist. Conclusion: The Children’s Loneliness Scale 
in the community of the elementary school students in the city of Kerman has a 
good reliability and validity. 

Key words: loneliness scale; psychometric properties; reliability; validity 
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